
ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 9:2 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Onsdagen den 14 september 2016, kl 10.30 - I 1.20 

Largen, Alceahuset, Akersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Fredrik Zethrasus 

Michae a F etcher 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Anslagsbevis 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2016-09-16-2016-10-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-09-14 

Kommun kansliet, /AJcea^uset, Akersberga 

Fredrik Zethraeus 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

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 -
MP Michael Solander X 

Övriga närvarande Funktion 
) an-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Katarina I.einar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 
Anna Anderman Väg- och trafikchef 
Per Bergwall Parkingenjör 
Linnea Spång Upphandlare § 9:10 
Fredrik Zethrseus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer ~ ACf Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

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

Ärende som tillkommer 
Nytt ärende Upphandling drift av gata, park och friluft blir nummer 10 på dagordningen, nytt 
ärende Uppdrag att följa upp vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun blir 
nummer 11 på dagordningen, nytt ärende Kommundirektören ges i uppdrag att utreda inom vilka delar 
inom skolverksamheten som det finns obehöriga lärare och föreslå åtgärder blir nummer 12 pä 
dagordningen och nytt ärende Digitala handlingarJor Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och 
styrelser i Österåkers kommun blir nummer 13 på dagordningen. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:2 

Val av justerare och information 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet justeras senast 
torsdagen den 15 september, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Sammanfattning 
Anas Abdullah (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast torsdagen den 15 september, kl. 16.00, kommunkansliet, Alceahuset. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

O Österåker 

AU §9:3 Dnr. KS 2015/0394 

Svar på motion nr 32/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Andreas Lennkvist (V) - Om vita jobb-modellen 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den 
nya Lagen om offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar 
kring krav på miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-12-14, § 9:38 från Ann-Christine Furustrand (S) 
och Andreas Lennkvist (V), förslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att införliva 
upphandlingsmodellen: Iyi/a-jobb modellen i samband med tjänsteupphandlingar. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-16. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
32/2015 besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun avvaktar den nya Lagen om 
offentlig upphandling (LOU), där den nya lagen avser bland annat ändringar kring krav pä 
miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling och förväntas 
implementeras under början av 2017. 

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. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är 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 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer |T / f\ Utdragsbestyrkande m 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-09-14, § 9:3 

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 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 -

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:4 Dnr. KS 2016/0102 

Svar på motion nr 8/2016 från Peter Wihlner (SD) - Utreda hur 
skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 
smittsamma sjukdomar 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 8/2016 besvarad med hänvisning till den organisation och de rutiner som 
finns för de kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från 
statliga myndigheter. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, förslår motionären att lämplig 
nämnd ges i uppdrag att utreda hur skolorna arbetar förebyggande för att förhindra 
smittspridning av smittsamma sjukdomar. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-06-13. 
- Protokollsutdrag från Produktionsstyrelsens sammanträde 2016-05-19, § 5:6. 
- Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-12. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
8/2016 besvarad med hänvisning ull den organisation och de rutiner som finns för de 
kommunala skolornas elevhälsa samt för fullgörande av rekommendationer från statliga 
myndigheter. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:5 Dnr. KS 2016/0132 

Svar på motion nr 15/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg äldre-mellan-boende NU! 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2016-03-14,§ 2:19 föreslår motionärerna dels att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till ett s.k. "mellanboende" för äldre byggs snart 
och dels att i planeringen och projekteringen av detta boende ska pensionärsorganisationerna i 
Österåker vara en aktiv part. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-24. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:11. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-05-31. 

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 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:6 Dnr. KS 2016/0133 

Svar på motion nr 16/2016 från Marie Ende (S), Cecilia Ringstedt 
(S) och Lars Frid (S) - Bygg fler LSS boenden 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående 
nybyggnadsprojekten Söraplanen och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden 
inför verksamhetsplan 2017-2019 och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

Sammanfattning 
1 en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-19, § 2:19 föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun skapar förutsättningar till att fler LSS boenden skapas inom kommunen 
snarast. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-25. 
- Protokollsutdrag från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2016-06-21, § 6:12. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motion nr 
16/2016 besvarad med hänvisning till de två nu pågående nybyggnadsprojekten Söraplanen 
och Norrgårdshöjden samt att Vård- och omsorgsnämnden inför verksamhetsplan 2017-2019 
och budget 2017 har för avsikt att ta upp frågeställningen. 

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 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 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-09-14, § 9:6 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michacla Flctcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l: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 Michacla Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson -

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU §9:7 Dnr. KS 2016/0235 

Tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

1. Anta tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-19, innebärande att uppdra till IT-ehefen och, i denna fråga 
till dennes ersättare Kommundirektören, att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
externa leverantörer. 

2. Rekommendera övriga berörda nämnder och styrelser att för egen del fatta beslut om att 
uppdra till IT-chefen, och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att inom 
respektive nämnds ansvarsområde underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantör. 

Sammanfattning 
Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Österåkers 
kommun och externa leverantörer behöver Kommunstyrelsens delegadonsordning 
kompletteras med ett uppdrag till IT-chefen och i denna fråga dennes ersättare 
Kommundirektören, att underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar 
personuppgifter för kommunens räkning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtanade daterat 2016-05-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande < 
1. Anta tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning enligt förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2016-05-19, innebärande att uppdra till IT-chefen och, i denna fråga 
till dennes ersättare Kommundirektören, att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med 
externa leverantörer. 
2. Rekommendera övriga berörda nämnder och styrelser att för egen del fatta beslut om att 
uppdra till IT-chefen, och i denna fråga dennes ersättare Kommundirektören, att inom 
respektive nämnds ansvarsområde underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med externa 
leverantör. 

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

Expedieras 
- IT-enheten 
- Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:8 Dnr. KS 2016/0287 

Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2017: 
30 januari, 13 mars, 24 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 15 maj, 19 juni, 18 september, 
23 oktober, 20 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 11 december. 

2. Kommunfullmäktige sammanträder vid behov den 18 december, kl. 18.30, i det fall 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december ajourneras. 

3. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

4. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2017: 
9 januari, 13 februari, 20 mars, 26 april, 22 maj, 28 augusti, 4 oktober, 25 oktober och 22 
november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i anslutning till Kommunstyrelsens 
planarbetsutskotts sammanträde vid följande tider under 2017: 
1 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 21 juni, 20 september, 11 oktober och 13 december. 

2. Klockslaget för sammanträdet i Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta hänsyn till 
antalet ärenden vid planarbetsutskottets sammanträde samma dag. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag pä sammanträdestider för Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under är 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-09-02. 

forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

Forts. AU § 9:8 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
att arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.30 vid följande tillfällen under 2017: 
30 januari, 13 mars, 24 april (sammanträdet börjar kl. 15.00), 15 maj, 19 juni, 18 september, 
23 oktober, 20 november (sammanträdet börjar kl. 13.00) och 11 december. 
2. Kommunfullmäktige sammanträder vid behov den 18 december, kl. 18.30, i det fall 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december ajourneras. 
3. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i Tidningen Kanalen, 
Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 
4. Kostnaden för annonsering under 2016 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen sammanträder kl. 15.00 vid följande tillfällen under 2017: 
9 januari, 13 februari, 20 mars, 26 april, 22 maj, 28 augusti, 4 oktober, 25 oktober och 22 
november. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i anslutning till Kommunstyrelsens 
planarbetsutskotts sammanträde vid följande tider under 2017: 
1 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 21 juni, 20 september, 11 oktober och 13 december. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att klockslaget för sammanträdet 
i Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ta hänsyn till antalet ärenden vid 
planarbetsutskottets sammanträde samma dag. 

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

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Roslagsvatten AB 
- Kommunens förvaltningar 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU § 9:9 Dnr. KS 2016/ 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning. 

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 
finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU §9:10 Dnr. KS 2016/ 

Upphandling drift av gata, park och friluft 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner att Samhällsbyggnads förvaltningen genomför en 
funktionsupphandling av drift av gata, park och friluft. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Kommunen/Produktionen skall tillåtas vara med vid upphandlingen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar underlag för funktionsupphandling av drift av gata, 
park och friluft. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att arbetsutskottet godkänner att Samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomför en funktionsupphandling av drift av gata, park och friluft. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Drift av gata och park 
- för en enklare och mer 
upplevelserik vardag för 
medborgarna 

• - . • * 



Samlad entreprenad 

• Samlad entreprenad Gata, Park, Friluft ger en större volym 
stordriftsfördelar och bättre möjlighet till jämnare bemanning och 
högre kompetens 

• En funktionsentreprenad för att höja engagemanget hos 
entreprenörernas anställda att visa på yrkesskicklighet, viktigt med 
tydligt uppdrag och kontinuerlig dialog och uppföljning 

0 Österåker 



Lättare gränsdragningar, utökade krav 





'V-v > 



Jämnare bemanning, mindre skadegörelse, 
högre service 



• Entreprenaden avser en totalentreprenad med funktionsansvar och 
innebär ett fullständigt åtagande för entreprenören att uppfylla 
ställda krav på funktion, kvalitet och skötselnivå. 

• Samverkan är ett övergripande ledord för att genomföra och 
utveckla drift- entreprenaden till förmån för såväl det allmänna som 
beställaren och entreprenören. Arbetssätt och organisation ska 
anpassas för att möjliggöra detta på bästa möjliga sätt. 

• För att stimulera genomförandet av entreprenaden kommer en 
^citamentsmodell att användas i entreprenaden. 

2016-09 0 Österåker 



• Den anbudsgivare som har det ekonomiskt mest fördelaktiga priset, 
jämförelsesumman, och uppfyller krav enligt förfrågningsunderlaget 
kommer att tilldelas uppdraget. Utvärdering enligt EMF-principen. 

• Stora krav på egen uppföljning samt kontroll för igångsättningstider, 
färdigställandetider, eventuella deltider och garantitider 

• Incitamentsdelen ska främja ett fullständigt åtagande för att 
entreprenören ska uppfylla ställda krav på funktion, kvalitet och 
skötselnivå. 

0 Österåker 



Tidslina: 

• Publicera FFU september 2016 

• Anbud in oktober 

• Utvärdering / tilldelning mitt oktober 

• Avtalsspärr - 10 dagar 
• Nytt avtal på plats ca I/I I 2016 

• Ev överprövning? 
• Delen Barmark- och park inom 2017-02-01 - 2020-01-31 (3 år). 
• Delen Vinterunderhåll 2017-10-15-2020-05-31 (3 år) 

Option för beställaren, 3 år 

v. 

uption 

Sida 9 I 20l6-0< 0 Österåker 



Incitament 

• En upphandling som både baseras på lägsta pris och kvalitetsmått 
för att skapa incitament för innovation och utveckling 

• Uppföljning genom incitamentsdel för avstämning av samsyn på 
kvaliteten, samt verktyg i förbättringsarbetet 

• Incitamentsdelen är en morot för bra samarbetspartners som är på 
framkant och är drivna i att förbättra och utveckla, branschen 
behöver utveckling men så länge vi inte kräver det kommer vi inte 
få ta del av det 

• • 
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Viktning av de olika fokusområdena: 

1 - Tid - leveranssäkerhet 3 
2. Kvalitet 5 
3. Ekonomihantering 3 
4. Dokumentation 2 
5. Samarbete - kommunikation 4 

6. Teknik - utveckling 2 
wvwuwvwuvw vwwwwwwwww^ i 

7. Säkerhet — arbetsmilj ö 2 
8. Trafik 2 
9. Miljö - efterlevnad av miljökrav 2 

K ÄKNFFXFlVrPFT. TNCTT AMENT: 

SF 6.14 Incitament 
> 0.5 — 1.5 MSEK 
> Anbudsgivaren sätter beloppet siälv och får reducerat iämforelsepris 
> 100 % av beloppet sänker anbudet 

Räkneexempel Incitament =0.5 MSEK 
> Anbud är på 10 MSEK 
> Jämförelsepris blir 9.5 MSEK 
> Betalningsplan9.5 MSEK 

Räkneexempel Incitament = 1.5 MSEK 
> Anbud är på 15 MSEK 
> Jämförelseprisetblir 13.5 MSEK 
> B etalningsplan 13.5 MSEK 
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Besiktningar 
Bedöms utifrån brista: från funktionsbesiktning, avlärrmandebesiktning samt att all relevant dokumentation är upprättad 
och överlämnad. 

Kravnivå Poäng 
Vid besiktningen fanns inga fel eller awikelser från kraven i kontraktet g 
Besiktningen godkändes och all relevant dokumentation är upprättad och överlämnad 

Vid besiktningen fanns få anmärkningar av mindre vikt på utförda arbeten Q 
Besiktningen godkändes och all relevant dokumentation är upprättad och överlämnad 

Vid besiktningen fanns anmärkningar på utförda arbeten, dock ingen allvarlig brist 4 
Besiktningen godkändes och relevant dokumentation med få undantag är upprättad och överlämnad 

Vid besiktningen fanns ett flertal anmärkningar på utförda arbeten varav minst något allvarlig 2 
Besiktningen godkändes men avtalad dokumentation saknas eller är mycket bristfällig 

Besiktningen avbröts då entreprenaden inte var besiktningsbar eller besiktningen inte var godkänd Q 

Riskhantering 
Bedömer förmåga att identifiera, kommunicera och hantera risker avseende tid, kostnad och kvalitet 

Kravnivå Poäng 
Risker som värderats högt (hög sannolikhet och/eller hög konsekvens) har kommunicerats och 
dokumenterats föredömligt, för nyligen identifierade risker inleds alltid riskbehandling för beslut om 
förebyggande och/eller begränsande åtgärder 

Risker som värderats högt (hög sannolikhet och/eller hög konsekvens) har kommunicerats och 
dokumenterats väl, för nyligen identifierade risker inleds oftast riskbehandling för beslut om förebyggande 
och/eller begränsande åtgärder 

Risker som värderats högt (hög sannolikhet och/eller hög konsekvens) har kommunicerats och 
dokumenterats till en acceptabel nivå, för nyligen identifierade risker inleds ibland riskbehandling för beslut 
om förebyggande och/eller begränsande åtgärder 

Brister har funnits i kommunikation och/eller dokumentation av risker och beslut om förebyggande 
och/eller begränsande åtgärder har sällan varit uppe för diskussion 

Arbete med riskhantering har varit mycket bristande eller inte förekommit alls 

Sida i 2 20 i 6-09-15 0 Österåker 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU §9:1 I Dnr. KS 2016/0288 

Uppdrag att följa upp vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit 
Österåkers kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att följa upp vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit 
Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Uppdrag att följa upp vad medlemskap i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommundirektören får i uppdrag att följa upp vad 
medlemskap i Mälardalsrådet har givit Österåkers kommun. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU §9:12 Dnr. KS 2016/0295 

Uppdrag att utreda inom vilka delar av skolverksamheten som det 
finns obehöriga lärare och föreslå åtgärder 

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda inom vilka delar inom skolverksamheten som 
det finns obehöriga lärare och föreslå åtgärder. 

2. Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet senast den 5 april 2017. 

Sammanfattning 
Uppdrag att utreda inom vilka delar av skolverksamheten som det finns obehöriga lärare och 
föreslå åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda inom vilka delar inom skolverksamheten som 
det finns obehöriga lärare och föreslå åtgärder. 
2. Uppdraget ska redovisas för arbetsutskottet senast den 5 april 2017. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer - Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 

AU §9:13 Dnr. KS 2016/0240 

Digitala handlingar för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder 
och styrelser i Österåkers kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Digitala handlingar för Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Österåkers 
kommun. 

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 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


