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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

M Michaela Fletcher, ordförande X
L Mathias Lindow. 1:e vice ordf. - Anne-Li H.

5 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X
M Johan Boström X
M Hampe Klein X
S Mats Larsson X
RP Roger Johansson X

Ersättare Tjänstgörande §§

C Anne-Li Hilbert X
KD Arne Ekstrand X
MP Michael Solander X

Övriga närvarande Funktion

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Katarina Freme Tf. Produktionschef

Peter Freme Kanslichef

Fredrik Zethraeus Kommunsekreterare

Justerandes signaturerm' 46? Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 20I9-O9-I7

AU§ZI

Upprop och fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Sammanfattning

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

Nytt ärende

Nytt ärende Rag/er 00/7 ”Mill/f)I'lhlåá'älll)i.i'HÃ”gtl1' (nk//z'r//k'd/b'r 5k.0[skyn/5720Madam/Je! i Österrike” kar/mm”

blir nummer 14 på dagmdningen.

Justerandes signaturerø/ W Utdragsbestyrkande
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AU§7:2

Val av justerare och information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (8) till justerare. Pr<:›t(;›kollct justeras senast

måndagen den 23 september, klockan 08.30, kommunkansliet, f\lccahuset.

Sammanfattning

Mats Larsson (5) föreslår J-\nn-Christine Furustrand (5) till justerare. Protokollet föreslås

justeras senast måndagen den 23 september, klockan 08.30, kommunkansliet, .'\lccahusct.

Information

Justerandes signaturer W, Utdragsbestyrkande
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AU § 7:3 Dnr. KS 20|9/0|87

Sammanställning av upphandlingar 20 I 9

Arbetsutskottets beslut

Sammanställningen av upphandlingar 2019 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Sammanställning av upphandlingar 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors underlag daterat 2019-09-1 1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att sammanställningen av upphandlingar 2019 noteras till

protokollet.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

JUSterandes signatureráø W Utdragsbestyrkande
,4 My i

/
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AU § 7:4 Dnr. KS 20|9/

Delårsbokslut 20 I 9

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Delårsbokslut 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor 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
ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenhcten

- Controller KS/KF
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer Q/ww- W Utdragsbestyrkande
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AU § 7:5 Dnr. KS 20I9/0030

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

för år 20I8 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget
för år 2020

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

l. Panic-:mas rcdcwisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapportcr för år 2018
noteras till pr0t(:›k('›llet.

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2020
,
inbegripa finansiering för

och beslut om utbetalning av partistöd för år 2020.

Sammanfattning

De '1 'l partier som fanns representerade i Österåkers Kommunfullmäktige mandatperioden '15

oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 har i enlighet med Kommunallagcns (KL) regler

inkommit med redovisningar av hur partistödct för år 2018 fördelats, samt
granslmingsrapp(_›rtcr.

I föreliggande ärende föreslås partiernas redovisningar noteras till protokollet samt förslag om
att inkorporem finansiering för och beslut om utbetalning av partistöd för år 2020, i ärende
om Budget för :ir 2020.

Beslutsunderlag

Kommunsqrrclscns kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-08-29.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
'1. Pardcrnas rcdçwimingar av erhallct lokalt partistöd jämte granskningsrapportcr för år 2018
noteras till protokollet.

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för är 2020
,
inbegripa ñnansiering för

och beslut om utbetalning av partistöd för är 2020.

Propositionsordning

Ordföranden fragar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- I?'.k('›n('›mienhcten

- Kommunkansliet

Justerandes signaturer W Utdragsbestyrkande
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AU § 7:6 Dnr. KS ZOI9/

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna
enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL)

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 §

Kommunallagcn (KL).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet beredas vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchcrs (M) yrkande 0ch
finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer gøf
; F

: Utdragsbestyrkande
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AU § 7:7 Dnr. KS 20I9/0235

Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott

(KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF)

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid Häljandc tillfällen under 2020:

27 januari, 2 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 18 maj, 15 juni, '14

september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 7 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, Svenska

[Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för anncmsering under 2020 finansieras inom Kommunswrelsens ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Kmnmunstyrclscn sammanträder klockan '15.00 vid följande tillfällen under 2020:

8 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 27 april, 25 maj,

24 augusti, 28 september, '19 oktober (sammanträdet börjar klockan 13.00) 4 november och

16 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

'1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSÅ LT) sammanträder i direkt anslutning till

Kommunstyrelsens planarbctsutskott vid följande tillfällen under 2020:

29 januari, 4 mars, '15 april, '13 maj, 17 juni, '16 september, '14 oktober, och 16 december.

2. Klockslagct för sammanträdet i Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta hänsyn till

antalet ärenden vid planarbctsutskottcts sammanträde samma dag.

Sammanfattning

Kommunkansliet har arbetat fram f(':'›rslag pá sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens

arbetsutskott (KSÅ LT), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Forts.

Justerandes signaturer
N; ä 5 _ Ma_ Utdragsbestyrkande
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Forts. AU § 7:7

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan '18.30 vid följande tillfällen under 2020:

27 januari, 2 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 18 maj, 15 juni, '14

september, 19 Oktober, 23 november (sammanträdet börjar klockan 13.00) och 7 december.
2. .*'\nn0nsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske iTidningen Kanalen, Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för annonsering under 2020 ñnansicras inom Kommunstyrelsens ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00 vid följande tillfällen under 2020:

8 januari, '10 februari, '16 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 13.00), 27 april, 25 maj,

24 augusti, 28 september, 19 oktober (sammanträdet börjar klockan 13.00) 4 november och
16 november.

K('›mmunstyrclsens arbetsutskott beslutar för egen del

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSA LT) sammanträder i direkt anslutning till

Kommunstyrelsens planarbetsutskmt vid följande tillfällen under 2020:

29 januari, 4 mars, 15 april, 13 maj, '17 juni, 16 september, 14 oktober, och 16 december.

2. Klockslaget för sammanträdet i Kommunstyrelsens arbetsutskmt kommer att ta hänsyn till

antalet ärenden vid planarbetsutskottcts sammanträde samma dag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer N/gøø» W Utdragsbestyrkande
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AU § 7:8 Dnr. KS 20I8/0099

Svar på motion nr 4/20 I 8 från Francisco Contreras (V) och Ann-
Christine Furustrand (S)

- För ett jämställt och tryggare Österåker

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 4/2018 besvarad med hänvisning till det arbete som redan genomförts i

kommunen under 2018/ 19 efter beslut i Kommunstyrelsen (KS 2017/0349) där

K(i›mmunstyrelscns kontor/Trygg i Österåker gavs i uppdrag att tillsammans med
Skolförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag

Våren 2018 för kommunens invånare med temat sexuella trakasserier

Sammanfattning
I en motion Väckti Kommunfullmäktige 2018-04-23 från Francisco Conrrcras (N) och Ann-
Christine Furustrand (S) yrkar motionärerna att Österåkers kommun tar fram lokala åtgärder

utifrån #Met<.›<:›-rörclsens kravlista för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp. trakasserier

och övergrepp mot kvinnor.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchcrs (M) ordförandeförslag daterar 209-09-1'1.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 209-08-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr
4/20'18 besvarad med hänvisning till det arbete som redan genomförts i kommunen under
2018/19 efter beslut i Kommunstyrelsen (KS 2017/0349) där K('›mmunst_vrelsens

k(:›nt(r›r/"l"rygg i Österåker gavs i uppdrag att tillsammans med Sk(.›1f('jrvaltningcn samt Kultur-

och fritidsförvaltningen att anordna en öppen utbildningsdag Våren 2018 för kommunens
invånare med temat sexuella trakasserier

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskmtct beslutar enligt Michaela Fletchcrs (NI) yrkande och
ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer WII' W'- Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 I 9-09- | 7

AU § 7:9 Dnr. KS 20I7/0320

Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns
nuvarande lokala ordningsföreskrifter

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

Ått med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterat förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehållcs då ingen information om att det

förekommit (,›rdningsstömingar, ncdskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser

som kan kopplas ihop med fä'ircla'nnstcn av pcngainsamling/tiggcri framkommit vid den
genomförda samrádcn och då de nuvarande ordningsföreskrifterna inrymmer möjligheten för

lä(:›lismyndighetcn att agera i de fall insamling av pcngar/dggcri leder till ordningsstörningar i

Österåkers kommun.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit till Kommunstyrelsen att i samråd med Polismyndigheten

företrädare lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra en översyn av Österåkers

kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter. Kommunstyrelsens föwaltning har

tillsammans med samhällsbyggnadsfijirvaltningen genomfört uppdraget i samråd med berörda

parter.

›

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

att med ett godkännande lägga översynen till handlingarna då översynen presenterar förslaget

att nuvarande lokala ordningsföreskrifter bibehålles då ingen information om att det

f("'›rek(:›mmit (:›rdningsstörningar, nedskräpning, skadegörelse eller andra typer av händelser

som kan kopplas ihop med förekomsten av pengainsamling/tiggeri framkommit vid den
genomförda samråden och då de nuvarande ordning.:föreskrifterna inrymmer möjligheten för

Polismyndigheten att agera i de fall insamling av pengar/ tiggcri leder till <:›rdningsstörningar i

Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Flctchcrs (M) yrkande och
ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturerQ M? Utdragsbestyrkande
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AU§7:I0 Dnr. KS 20I9/0I65

Risk och sårbarhetsanalys 20 I 9-2022 Österåkers kommun

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

l. L'ppdra ;it kommunstyrelsens förvaltning att tillse att Risk- och sårbarhctsanalysens

Röroslagna åtgärder genomförs samt årligen äterrapportcra krisberedskapsarbcter till

Kommunstyrelsen

2. Tillskiuta medel om 589 tkr för att resewkmftsförsörja de verksamheterna (Encbackcns

äldreboende, S('›1skiftesskolans kök och Söraskolans kök) som i dagsläget riskerar att få

allvarliga konsekvenser vid ett längre elavbrott.

Sammanfattning

I enlighet med MSBS föreskrifter om kommuners risk- och särbarhctsanalyscr (MSBFS
2015:5) har respektive föwaltning och b(_›lag i Österåkers Kommun genomfört risk och

sårbarhctsanalyser som sedan aggrcgerats till denna rapport. Rapporten återfinns bilagd.

Beslutsunderlag

K('›mmunstyrclscns kontots tjänsteutlåtande daterat 2016-06-14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

l. Uppdra ät k('›mmunstyrelsens förvaltning att tillse att Risk- och sårbarhctsanalyscns

föreslagna åtgärder genomförs samt årligen ätcrrapportcra krisberedskapsarbctct till

Kommunstyrelsen
2. Tillskjuta medel om 589 tkr för att rcscnrkrafrsförsörja dc verksamheterna (Enebackcns

äldreboende, SOlskiftcsskolans kök och Söraskolnns kök) som i dagsläget riskerar att få

allvarliga kunsckvenser vid ett längre elavbrott.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Säkerhetsstmteg
- K<:›mmunkansliet

Justerandes signaturerm M“ UtdrangestYrkande
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AU § 7;| I Dnr. KS 20I8/0279

Revidering av konstpolicy för Österåkers kommun

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

l. Anta Konstpolicy för Österåkers kommun.

2. L'pphäva nuvarande Konstpolicy för Österåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige
2012-03-19, § 25.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en ny konstpolicy för Österåkers kommun. Både
Samhällsbyggnadsföwaltningcn och Armada Fastigheter AB har tagit del av förslaget till en ny
konstpolicy.

Beslutsunderlag
- Kammunstyrclscns kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.
- Protokollsmdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-09-13, §7 5:7.

- Kultur- och fritidsfön'altningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till K<i›mmunst_vrclsens kontors beslutsförslag innebärande
l. Anta Konstpolicy för Österåkers kommun.
2. Lipphäva nuvarande Konstpolicy för Österåkers kommun antagen av Kommunfullmäktige
2012-03-19, § 25.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kultur- och fritidsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer ü“. __ W Utdragsbestyrkande
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AU § 7:I2 Dnr. KS 20I9/0232

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från

sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

l. Anta den regionala ('.Sverenskommelscn om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län.

2. Kalkylcr utifrân verkligt utfall 2018 tom Q'l 2019 inom somatisk slutenvård Visar att

kostnadcn vid en Överensk<:›mmelse hamnar runt 1 000 tkr per år och om man hade följt lagen

hamnar kostnaden runt 3 DUO-4 000 tkr per år (se bilaga Å LLTSEN). Utöver detta tillkommer
extra kostnader för psykiatrin som med överenskommelse om 5 frisrdagar Skulle medföra en
extra kostnad på ca 410 tkr per år och utan en överenskommelse en kostnad på 663 tkr per år.

Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade den '13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta

Regional överenskømmclse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i

Stockholms län. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-08-27,
§ 8:12.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09.
- Protokollsutdrag frán Vård- och omsorgsnämndcns sammanträde 2019-08-27, § 8:12.
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08- 19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
l. Anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län.

2. Kalküer utifrân verkligt utfall 2018 tom Ql 2019 inom somatisk slutenvård Visar att

kostnaden vid en överenskommelse hamnar runt 1 000 tkr per år och om man hade följt lagen

extra kostnader för psykiatrin som med (överenskommelse om 5 fristdagar skulle medföra en
extra kostnad på C21 410 tkr per år och utan en överenskommelse en kostnad på 663 tkr per år.

Propositionsordning

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

Forts.

Justerandes signaturer (K W Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 I 9-09- I 7

Forts. AU § 7:12

Expedieras
- Storsthlm
- Socialnämnden
- Vard- och omsorgsnämnden
- Kommunkansliet

Justerandes si naturer ,.

> /V Utdra sbest rkandeg 4,- 8 Y
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AU § 7:I3 Dnr. KS 20|9IOI57

Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Ansökningshandlingar i rckryteringssystcmct RcachMec bevaras och gallras i enlighet med
Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2012-11-01.

Sammanfattning

I samband med att GDPR trädde i kraft har hantering av personuppgifter i

rckrytcringsärcndcn setts över. Efter genomför bevarande- och gallringsutrcdning

framkommer att gallring av ansökningshandlingar behöver nytt beslut då det skiljer sig från

nuvarande dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag

K<_›mmunstyrclscns kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kcnnmunstyrclscns kontots beslutsförslag innebärande
'1. Ånsökningshandlingar i rekryteringssystcmct RcachMcc bevaras och gallras i enlighet med
K(.›mmunstyrclscns kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-05.

2. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2012-11-01.

Propositionsordning

Ordf-(Handen frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och

ñnner att så är fallet.

Expedieras
- HR-cnhctcn
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer w" M Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoil för Kommunstyrelsens arbetsutskott 20|9-09- I 7

AU § 7:I4 Dnr. KS 20I9/0238

Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för

skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i

förskoleklass, grundskola och särskola

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revideradc regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsvcrksamhctcn i

Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola i enlighet med
tjänsteutlåtande daterat 20'19-09-1 l antas.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med ett av tekniska nämnden givet uppdrag tagit

fram ett förslag till reviderade skolskjursriktlinjcr. Rcvidcringen syftar till att anpassa

skolskjutsriktlinjcrna till en skolskjutsmodell där upphandlade skolbussar ingår som en viktig

del.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 20'19-09-'1 1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att Rcvidemde regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för

skolskjutsvcrksamhcten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och
särskola i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2019-09-11 antas.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Kommunkansliet

Justerandes signaturer K.: W Utdragsbestyrkande


