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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

Register till Kommunstyrelsens protokoll 27 september 202I

§ 10:1 Upprop, fastställande av dagordning och adjungerad

§ 10:2 Val av justerare, tid för justering och information

§ 10:3 Godkännande av exploateringsavtal för utökning av Värmeverket (Säby

1:7 mfl.)

§ 10:4 Antagande av detaljplan för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 mfl.)

§ 10:5 Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7:123

§ 10:6 Antagande av detaljplan för Runö 7:123

§ 10:7 Antagande av detaljplan för Slussholmen

§ 10:8 Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och

klimatrådgivning - EKR

§ 10:9 Uppdrag - Detaljplan för Valsjöskogen, etapp 2

§ 10:10 Detaljplan för Runö 7:15 mfl. - Yttrande till Mark och

miljööverdomstolen

§ 10:11 Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad, Jøéägärd

och /andxbygd

§ 10:12 Uppföljning av VA-plan

§ 10:13 Riktlinjer för bostadsförsörjningen

§ 10:14 Österåkers kommuns svar på remiss samt godkännande av Stockholms

Nordosts (STONO) svar på remiss från Region Stockholm avseende

Kollektivtrañkplan 2050

§ 10:15 Godkännande av Stockholm Nordosts (STONO) svar på remiss från

Region Stockholm avseende Sjötrañkutredningen del 1 - TN 2019-0440 med
mera

§ 10:16 Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse - upplysning

från Byggnadsnämnden

§ 10:17 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens och

Armada Fastighets AB:s upphandlingar och inköp

§ 10:18 Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet

§ 10:19 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna

enligt 6 kap 5 § Kommunallagen

§ 10:20 Svar på uppdrag att se över hur Silviacertiñering kan möjliggöras på

samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om
fmansiellt stöd kan sökas hos kommunen för genomförandet av certiñeringen

§ 10:21 Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU),
Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF)
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

Forts. Register till Kommunstyrelsens protokoll 27 september 2021

§ 10:22 Omdisponering av Österåkers kommuns investeringsbudget

§ 10:23 Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers kommun

§ 10:24 Svar på motion nr 7/2021 från Anders Borelid (SD) - En Vice rektor

bör fmnas ivarje skola i kommunen

§ 10:25 Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun

§ 10:26 Valärenden - Planarbetsutskottet och Tillgänglighetsrådet

§ 10:27 Meddelanden och information Vilka anmäles i Kommunstyrelsen
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS§ |0:|

Upprop, fastställande av dagordning och adjungerad

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Ärenden som utgår

Ärende 14 Taxajörparkm'ngsaøgüerpå allmänplatsmar/é och ärende 20 Redovimz'ng

av erhållet /oka/tpam'xtø'djämte gram/ém'ngsmpporf år 2020 mm: uppdrag till

Kømmumtyre/Jen aweende Budgetjå'r år 2022 utgår.

Rubriker avseende ärende I5 och I6

Ordföranden informerar om förtydligande rubriker avseende ärende 15 och 16

på dagordningen.

Justerandes signaturerM M_ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS§ |0:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Furusttand (8) till justerare. Protokollet

justeras senast måndagen den 4 oktober, klockan 08.30, kommunkansliet,

Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Ann-Christine Furustrand (8) till justerare.

Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 4 oktober, klockan 08.30,

kommunkansliet, Alceahuset.

Information

- Information från Hållbarhetsstrateg Jenny Karlsson angående kommunens
ranking, plats 46, i Sveriges miljöbästa kommun 2021.

Justerandes signaturer g-Eå W' Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS § IO:3 Dnr. KS 202|IOI76

Godkännande av exploateringsavtal för utökning av

värmeverket (Säby I:7 m.f|.)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna exploateringsavtal för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 mil).

Sammanfattning

Befmdigt Värmeverk (Sandkilsverket) avses byggas ut. I samband med detta

behöver ett exploateringsavtal tecknas, reglerandes bl.a. ansvar för

utbyggnaden, kostnader för anläggningar inom allmän platsmark, VA-
anslutnjngar samt marköverlåtelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-01, rev.

2021-09-23.

Förslag till besluf

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att godkänna exploateringsavtal för utökning av Värmeverket

(Säby 1:7 m.fl.).

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

9/'
Justerandes signaturerE_ ....

J '72 2/7 Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS § IO:4 Dnr. KS 20|9/0205

Antagande av detaljplan för' utökning av värmeverket

(Säby |:7 m.fI.)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta detaljplan för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.).

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin

Värmeproduktion i anslutning till beñntügt Värmeverk. Målsättningen är att

genomförandet av detaljplanen ska bidra till en tydlig positiv identitet för

området med en väl gestaltad och sammanhållen miljö samt att den nya
bebyggelsen bidrar till en välkomnande entré till Åkersberga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-13.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anta detaljplan för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.f1.).

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

justerandes signaturer E' W'. Utdragsbestyrkande
c..
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS § I0:5 Dnr. KS 2020/0I 56

Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7: I 23

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna exploateringsavtal för Runö 7:123.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Runö 7:123 har upprättats av

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya detaljplanen möjliggör för Lidl att

etablera sig på fastigheten. Ett exploateringsavtal har tagits fram mellan

Byggstommen i Borås AB och Österåkers kommun för att reglera

genomförandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag \

innebärande att godkänna exploateringsavtal för Runö 7:123.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

g !

;g _ . W Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 l -09-27

KS§ I0:6 Dnr. KS 202I/0I56

Antagande av detaljplan för Runö 7: I 23

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta detaljplan för Runö 7:123.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Runö 7:123 har upprättats av

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en
stadsmässig utvecklingi ett strategiskt läge samt möjliggöra en etablering av

verksamheter inom området med inriktning främst på infartshandel, då Lidl vill

etablera sig på platsen. Målsättningen är att fortsätta utvecklingen av ett Väl

gestaltat handelsområde Vid infarten till Åkersbergas centrala delar som bidrar

till en välkomnande entré till Åkersberga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:6.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23.

Förslag till béslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anta detaljplan för Runö 7:123.
'

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerW i Utdragsbestyrkande
6.. .



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

KS § IO:7 Dnr. KS 20|6I0055

Antagande av detaljplan för Slussholmen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta detaljplan för Slussholmen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Avsluta planuppdrag för del av Ekbacken.

Sammanfattning

Detaljplan för Slussholmen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring

Slussholmen. De åtgärder som planeras är bl.a. ombyggnad av slussluckor och
regleringsdamm och anläggande av ny ñskvandringsväg. Utöver
slussanläggningen föreslås en upprustning av hela Slussholmen för att öka
områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten. Åtgärder som
föreslås är bl.a. upprustade gångstråk, nya bryggor samt ett ttädäck ovanpå
ñskvandringsvägen med utsikts- och picknickmöjligheter. Den allmänna

platsmark (Park) intill kanalen som idag har enskilt huvudmanskap föreslås

övergå i kommunal ägo med kommunalt huvudmannaskap för att underlätta

skötsel och främja tillgängligheten inom parkområdet i framtiden.

Den del av planuppdraget som avser att möjliggöra en scen på

Ekbackenområdet bedöms kunna avslutas eftersom uppdaterad lagstiftning

(PBL 9:30-31 c.) gör det möjligt att uppfylla syftet utan att en ny detaljplan tas

fram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:10.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-09-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande *v

1. Anta Detaljplan för Slussholmen.

2. Avsluta planuppdrag för del av Ekbacken.

Michaela Fletcher (M) yrkar på formell ändring innebärande att beslutssats två,

Avslutap/anøppdmgfb'r de! av Ekbacken, ska beslutas av Kommunstyrelsen.

Forts.

/
Justerandes signaturerW M Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

Forts. KS § 10:7

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer

5
I E W Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS § I0:8 Dnr. KS 202l/0I92

Förnyat avtal om regional samverkan inom Energi- och
klimatrådgivning - EKR

Kommunstyrelsens beslut

Förnya det regionala samarbetsavtalet med STORSTHLM inom energi- och
klimatrådgivningen för perioden 2022 till 2024.

Sammanfattning

Kommunens energi- och klimatsamarbete bedrivs idag i samarbete med
STONO-kommunerna, utom Norrtälje. De medverkande kommunerna ingår

också i ett samarbete med regionförbundet STORSTHLM. Österåkers

kommun har sedan EKR påbörjades deltagit i det regionala samarbetet.

Genom den regionala samverkan erbjuds ett omfattande stöd vad gäller

kommunikation, informationsmaterial och färdiga upplägg för seminarier,

kurser och andra aktiviteter. Stödet bedöms vara Väl Värt den avgift som en
medverkan innebär. Samverkan bedöms också vara Viktig för det gemensamma
samarbetet inom EKR för STONO, eftersom alla dessa kommuner ingår i det

regionala samarbetet.

EKR-verksamheten finansieras helt med bidrag från Energimyndigheten,
bortsett för overheadkostnader.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:11.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-06.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att förnya det regionala samarbetsavtalet med STORSTHLM
inom energi- och klimatrådgivningen för perioden 2022 till 2024.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Storsthlm,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1'
" _',u-›

Justerandes signaturerÅdä V 5) åáz/ Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 l -09-27

KS § I0:9 Dnr. KS 202I/0238

Planuppdrag för Valsjöskogen etapp 2

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan

för bostäder i en etapp 2 i Valsjöskogen samt utreda behovet av och pröva

möjligheten för en förskola/skola inom området.

Reservationer

MP reserverar sig mot beslutet. En redan problematisk trañksituation skulle

ytterligare förvärras. Vi anser att Vi i och med detta beslut skulle gå emot både

översiktsplan och våra miljömål. Större nya exploateringar av bostäder skall ske

i områden västerut med god kollektivtrafik och service. Sammantaget så anser

Miljöpartiet att förslaget inte är hållbar bebyggelseutveclding.

Michael Selander (MP)

Francisco Centreras (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Föreslaget planuppdrag omfattar detaljplaneläggning för att pröva lämpligheten

för bostäder inom ytterligare en etapp inom planprogram för Östra

Margretelund.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-16.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att

upprätta förslag till detaljplan för bostäder i en etapp 2 i Valsjöskogen samt

utreda behovet av och pröva möjligheten för en förskola/skola inom området.

Michael Solander (MP) yrkar avslag.

Francisco Contreras (V) biträder Michael Selanders (MP) avslagsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer? W Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoil för
Kommägäüâfâ;

Forts. KS § 10:9

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

,

I

-ør'
Justerandes signaturer

g“ §2 M Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
202 I -09-27

KS§IO:II Dnr. KSZOZI/OZII

Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040,

Stad, skärgård och landsbygd

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp Österåkers

kommuns Översiktsplan 2040, Stad, skärgård och landsbygd, och att en

planeringsstrategi ska tas fram, för att på detta sätt säkerställa att kommunens
översiktsplan är aktuell och att den motsvarar krav på uppföljning enligt aktuell

lagstiftning.

Reservation

Michael Solander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Uppföljningen skall särskilt beakta klimatförändringar med bland annat

översvämningsrisker som följd.

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunens översiktsplan från

2018 ska följas upp och att en planeringsstrategi enligt Plan- och bygglagen

(2010:900, 3 kap. 23 §) därefter ska tas fram. Det finns behov av att följa upp
översiktsplanens aktualitet främst i förhållande till en snabbt förändrande

omvärld. Samtidigt behöver kommunen följa nya lagkrav på att en så kallad

planeringsstrategi ska tas fram för att hålla den översiktliga planeringen aktuell.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:15.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-06.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp
Österåkers kommuns Översiktsplan 2040, Stad, skärgård och landsbygd, och

att en planeringsstrategi ska tas fram, för att på detta sätt säkerställa att

kommunens översiktsplan är aktuell och att den motsvarar krav på uppföljning

enligt aktuell lagstiftning.

Forts .

Justerandes signaturerW W" Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoli för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

Forts. KS § 10:11

Michael Selander (MP) yrkar enligt följande tillägg:

Vi yrkar på att det i dokumentet ska framgå att

- det finns stora utmaningar i att nå de redan nu uppsatta

miljökvalitetsnormerna (MKN), varför strategin måste identiñera hur ÖPzns
innehåll utgör såväl hinder som möjligheter att nå MKN

- de miljömål som kommunen har (och kommer uppdatera) ska ge vägledning i

Vilka åtgärder som är lämpliga inom ramen för ÖPzn
- det som anges gällande skyddet av jordbruksmark i miljöbalken ska beaktas

särskilt för att styra strategins innehåll i en hållbar riktning

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Michael Solanders (MP) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande innebärande bifall till planarbetsutskottets förslag eller enligt

Michael Solanders (MP) yrkande innebärande bifall till planarbetsutskottets

förslag med tillägg och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerE / 5% §
'I

Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS§ I0:I2 Dnr. KS 202l/02I2

Uppföljning av VA-plan

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp kommunens VA-
plan från 2019, i enlighet med den uttryckta ambitionen i VA-planen och med
Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunens VA-plan (2019) ska

följas upp, med särskilt fokus på utredningsplanen och dagvattenstrategm.

Detta görs med fördel parallellt med att en uppföljning av kommunens
översiktsplan, Stad, skäggård 00/9 /andbe/gd, från 2018 genomförs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:16.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-06.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att följa upp
kommunens VA-plan från 2019, i enlighet med den uttryckta ambitionen i VA-
planen och med Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4/
Justerandes signaturer

S i i W“ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

2021 -09-27

KS§ |0:l3 Dnr. KS 202I/02l0

Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för

bostadsförsörjningen, med syfte att ge Vägledning för planeringen av

bostadsförsörjningen och att uppfylla rådande lagkrav.

Sammanfattning

Samhällsbyggandsförvaltningen föreslår att nya riktlinjer för kommunens
bostadsförsörjning ska tas fram. Minst en gång per mandatperiod ska

kommunfullmäktige fatta beslut om riktlinjer för bostadsförsörjningen, enligt

Lag 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska

beskriva på Vilket sätt kommunen avser att arbeta för att nå uppsatta mål för

bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:17.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-06.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram nya
riktlinjer för bostadsförsörjningen, med syfte att ge Vägledning för planeringen

av bostadsförsörjningen och att uppfylla rådande lagkrav.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

f '-/. -

Justerandes signaturer? W Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS § IO:I6 Dnr. KS 202I10227

Kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse -

upplysning från Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med ärendet

Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad, skärgård och

landsbygd förtydliga de områden av kommunen i Översiktsplan (2018),

Hänsynskarta kulturmiljö, utpekade områden av kulturmiljöintresse och de

faktiska skyddsinttessen, som åsyftades i översiktsplanen samt i kommunens
kulturmiljöprogram från 1998 i enlighet med Byggnadsnämndens upplysning.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden vill uppmärksamma Kommunstyrelsen i fråga om
kommunalt utpekade områden av kulturmiljöintresse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 6:22.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-09-08.

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden 2021-06-22, § 6:9.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall planarbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med
ärendet Uppföljning av Österåkers kommuns översiktsplan 2040, Stad,

skärgård och landsbygd förtydliga de områden av kommunen i Översiktsplan

(2018), Hänsynskarta kulturmiljö, utpekade områden av kulturmiljöintresse och

de faktiska skyddsintressen, som åsyftades i översiktsplanen samt i kommunens
kulturmiljöprogram från 1998 i enlighet med Byggnadsnämndens upplysning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Byggnadsnämnden

Justerandes signaturer

g ! é 2 W,... Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS§ |0:I7 Dnr. KS 202I/0I90

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av

kommunens och Armada Fastighets AB:s upphandlingar

ochinköp

Kommunstyrelsens beslut

Som yttrande över. revisionsrapport - granskning av kommunens och Armada
Fastighets Ast upphandlingar och inköp överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterad 2021-08-31.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har under 2021 låtit

PWC genomföra granskning av kommunens och Armada Fastighets AB:s
upphandlings- och inköpsverksamhet. Resultatet finns sammanställt i

revisionsrapport daterad i juni 2021, Granskning av kommunens och Armada
Fastighets AB:s upphandlingar och inköp. Granskningen Visar vid en

sammantagen bedömning att kommunstyrelsen och Armada Fastighets Ast
styrelse inte helt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Upphandlingsenheten har bemött revisorernas

rekommendationer och föreslagit ett antal åtgärder som redogörs för i detta

yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:4.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag innebärande

att som yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens och
Armada Fastighets Ast upphandlingar och inköp överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterad 2021-08-31.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas
De förtroendevalda revisorerna

PWC
Akt

Justerandes signaturerm Aáf
Utdragsbestyrkande
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KS§ I0:I8 Dnr. KS 202I/0I89

Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och
informationssäkerhet

Kommunstyrelsens beslut

Som yttrande till de förtroendevalda revisorerna överlämna förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-29.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har under 2021 låtit

PWC genomföra granskning av kommunens IT- och

informationssäkerhetsgranskning. Granskningen Visar Vid en sammantagen
bedömning att Vi kan förbättra Vissa områden samt utöka vårt arbete med
informationssäkerhet. Digitaliseringsavdelningen har bemött revisorernas

rekommendationer och föreslagit ett antal åtgärder som redogörs för i detta

yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:5.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-08-29.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att som yttrande till de förtroendevalda revisorerna överlämna

förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-29.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

De förtroendevalda revisorerna

PWC
Akt

Justerandes signaturer
__ _

-
-' Utdragsbes rkande

.. tY



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

KS§ I0:I9 Dnr. KS 2021/0237

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till

nämnderna enligt 6 kap 5 §

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport daterad 2021-09-20 till

protokollet avseende nämndernas redovisning av hur de har fullgjort sådana

uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd av Kommunallagens
bestämmelser.

Sammanfattning \

Årlig redovisning enligt Kommunallagen samt enligt Kommunfullmäktiges

arbetsordning. Årets redovisning omfattar dels hur nämnderna har fullgjort

sådana uppdrag som delegerats till dem Via reglementena, dels hur de har

fullgjort de uppdrag Som givits av fullmäktige i ärende om Budget 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:7.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-09-20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att Kommunfullmäktige noterar sammanställd

rapport daterad 2021-09-20 till protokollet avseende nämndernas redovisning

av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med
stöd av Kommunallagens bestämmelser.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

-,
Justerandes signaturerQ_ M" Utdragsbestyrkande



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

KS § IO:20 Dnr. KS 202|I022I

Svar på uppdrag att se över hur Silviacertifiering kan

möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen
genom att utforma en modell om ñnansiellt stöd kan

sökas hos kommunen för genomförandet av

certifieringen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Notera Vård- och omsorgsnämnden återrapportering av uppdrag nr 27 i

Budget 2021, plan 2022-2023, innebärande att se över hur Silviacertiñering kan

möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en

modell där finansiellt stöd kan sökas hos kommunen för genomförandet av

cerüñeringen till protokollet.

2. Godkänna Vård-och omsorgsnämndens föreslagna hantering och modell där

verksamheterna hos socialförvaltningen söker medel för att

Silviahemscertiñcera sin verksamhet.

3. Kostnaden för Silviahemscertiñeringen bekostas av tilldelat statsbidrag om
16 676 071 kr.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige 2020-11-

23, § 7:5, budget 2021, plan 2022-2023, uppdrag nr 27, att utreda möjligheter

att genomföra Silviacertiñering i kommunens samtliga verksamheter genom
utbildning av Silviahemmet. En modell där verksamheterna kan söka ñnansiellt

stöd hos kommunen ska enligt uppdraget utformas. *

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:8.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-08-31.

Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-24, § 7:9.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Notera Vård- och omsorgsnämnden återrapportering av uppdrag nr 27 i

Budget 2021, plan 2022-2023, innebärande att se över hur Silviacertiñering kan
Forts.

Justerandes signaturer(Q W Utdragsbestyrkande
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202 I -09-27

Forts. KS § 10:20

möjliggöras på samtliga verksamheter i kommunen genom att utforma en

modell där finansiellt stöd kan sökas hos kommunen för genomförandet av

certifieringen till protokollet.

2. Godkänna Vård-och omsorgsnämndens föreslagna hantering och modell där

verksamheterna hos socialförvaltningen söker medel för att

Silviahemscertiñcera sin verksamhet.

3. Kostnaden för Silviahemscertiñeringen bekostas av tilldelat statsbidrag om
16 676 071 kr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas
Vård- och omsorgsnämnden
Akt

Justerandes signaturerW M Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS § I022I Dnr. KS 202I/02I9

Sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelsens

arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen

under 2022:

31 januari, 7 mars, 25 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 16 maj,

20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november (sammanträdet börjar klockan

13.00) och 12 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske 1 Tidningen

Kanalen, Tidningen Skärgården och tidningen Mitt i Österåker/Vaxholm.

3. Kostnaden för annonsering under 2022 finansieras inom Kommunstyrelsens

ram.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00 vid följande tillfällen under

2022:

10 januari, 7 februari, 23 mars, 25 april (sammanträdet börjar klockan 13.00),

27 april, 23 maj, 22 augusti, 26 september, 3 oktober, 24 oktober och

23 november.

Protokollsanteckning

Efter 20225 utgång särskilt kontrollerar/utvärderar vi hur Tidningen Mitt i

Österåker/Vaxholms utdelning till hushållen har fullföljts.

Michaela Fletcher (M)

Sammanfattning

Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdestider 2022 för

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och

Kommunfullmäktige (KF).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:9.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-27.

Forts.

Justerandes signaturer (gg-w- % Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 10:21

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen

under 2022:

31 januari, 7 mars, 25 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 16 maj,

20 juni, 19 september, 17 oktober, 21 november (sammanträdet börjar klockan

13.00) och 12 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske iTidningen

Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

3. Kostnaden för annonsering under 2022 finansieras inom Kommunstyrelsens
ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00 vid följande tillfällen under

2022:

10 januari, 7 februari, 23 mars, 25 april (sammanträdet börjar klockan 13.00),

27 april, 23 maj, 22 augusti, 26 september, 17 oktober (sammanträdet börjar

klockan 13.00), 24 oktober och 23 november.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats två innebärande att

”Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter” utgår och ersätts med ”Mitt i

Österåker/Vaxholm”, Vilket innebär att annonsering sammantaget ska ske i

följande tidningar: Tidningen Kanalen, Tidningen Skärgården och tidningen

Mitt i Österåker/Vaxholm.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer \
-

... Utdragsbes rkande
..

...0. ty



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

KS§ |0:22 Dnr. KS 202I/0223

Omdisponering av Österåkers kommuns
investeringsbudget

Kommunstyrelsens beslut

Investeringsprojekt Trälhavsvägen, gång- och cykelväg tilldelas 0,5 mnkr och

investeringsprojekt Österskärsvägen, gång- och cykelväg minskas med 0,5 mnkr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska enligt § 10 i Kommunstyrelsens reglemente besluta om
eventuella omdisponeringar av investeringsbudgeten inom, av

Kommunfullmäktige, satta ramar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:11.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-09-14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att Investeringsprojekt Trälhavsvägen, gång- och

cykelväg tilldelas 0,5 mnkr och investeringsprojekt Österskärsvägen, gång- och

cykelväg minskas med 0,5 mnkr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras
Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturerQ_ W Utdragsbestyrkande
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202 | -09-27

KS § |O:23 Dnr. KS 2020/0 I 5I

Ändring av avfallstaxan och slamtaxan i Österåkers

kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta den av Österåkervatten AB föreslagna nya avfallstaxan. Den nya

avfallstaxan skall börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter

kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.

2. I enlighet med Österåkersvattens förslag införs en grundavgift för slam från

2022, tas subventionen för slamtömning för permanentboende i skärgården

bort och omfördelas avfallstaxan.

3. Redaktionella förändringar av avfallstaxan delegeras till Österåkersvatten AB
styrelse.

Sammanfattning

Österåkervatten har arbetat fram ett förslag till en ny avfallstaxa som bland

annat innebär omfördelning av avfallstaxan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15, § 7:10.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Anta den av Österåkervatten AB föreslagna nya avfallstaxan. Den nya

avfallstaxan skall börja gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter

kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.

2. I enlighet med Österåkersvattens förslag införs en grundavgift för slam från

2022, tas subventionen för slamtömning för permanentboende i skärgården

bort och omfördelas avfallstaxan. .

3. Redaktionella förändringar av avfallstaxan delegeras till Österåkersvatten AB
styrelse.

'

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Forts.

Justerandes signaturer

g l 9.
:D W Utdragsbestyrkande
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Expedieras

Österåkersvatten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer 4%/ _ W Utdragsbestyrkande
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202 | -09-27

KS§ 10:24 Dnr. PU 202I/0030

KS 202I/OO7I

Svar på motion nr 7/202I från Anders Borelid (SD) - En

vice rektor bör finnas i varje skola i kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 7/2021 med hänvisning till Skollagen 2 kap 10 § där det

framgår att rektor beslutar om sin enhets inre organisation och därmed om
biträdande rektorer ska tillsättas och givet skolan storlek avgör omfattningen.

Sammanfattning

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-03-08, § 2:13 föreslår Anders

Borelid (SD) att det bör finnas en Vice rektor i alla skolor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2021-09-15,

§ 11:4.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-09-06.

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ordförandeförslaget innebärande att avslå

motion nr 7/2021 med hänvisning till Skollagen 2 kap 10 § där det framgår att

rektor beslutar om sin enhets inre organisation och därmed om biträdande

rektorer ska tillsättas och givet skolan storlek avgör omfattningen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Produktionsförvaltningen

Akt

/“.
Justerandes signaturer@ [46% Utdragsbestyrkande



LL; Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2021 -09-27

KS § I0:25 Dnr. KS 202I/0235

Utökat antal valdistrikt i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna antalet valdistrikt i Österåkers kommun innebärande en utökning

från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt.

Sammanfattning

Österåkers kommun växer sett till antalet invånare och därmed antalet

röstberättigade, vilket innebär att kommunen behöver utöka antalet valdistrikt

för att uppfylla Vallagens krav enligt 4 kap, 17 §, innebärande att varje

valdistrikt ska ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Det innebär att antalet

valdistrikt behöver utökas från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt.

Kostnaden för den utökade bemanningen och valmaterial täcks inom Val- och

demokratinämndens tilldelade budget för 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande datérat 2021-09-23.

Val- och demokratinämnden har behandlat ärendet 2021-09-09, § 2:5.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att godkänna antalet valdisttikt i Österåkers

kommun innebärande en utökning från dagens 21 valdistrikt till 25 valdistrikt.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Länsstyrelsen i Stockholm
Val- och demokratinämnden

Akt

Justerandes signaturer E_ ñ-Cf* Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

202 I -09-27

KS § I0:26 Dnr. KS 20|8l0375

Valärenden - Planarbetsutskottet och
Tillgänglighetsrådet

Kommunstyrelsens beslut

1. Entlediga Hans Hellberg (RP) från uppdraget som ledamoti

Planarbetsutskottet.

2. Utse Roger Johansson (RP) till ledamot i Planarbetsutskottet.

3. Endediga Lars Rutgersson (C) från uppdraget som ledamot i

Tülgänglighetsrådet

4. Utse Curt Riddarström (C) till ledamot i Tülgänglighetsrådet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse ledamot till Planarbetsutskottet och ledamot till

Tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag enligt följande

1. Entlediga Hans Hellberg (RP) från uppdraget som ledamoti

Planarbetsutskottet.

2. Utse Roger Johansson (RP) till ledamot i Planarbetsutskottet.

3. Entlediga Lars Rutgersson (C) från uppdraget som ledamoti

Tülgänglighetsrådet

4. Utse Curt Riddarström (C) till ledamot i Tillgänglighetsrådet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) redogörelse och fmner att så är fallet.

Expedieras
Berörda personer

Akt

Justerandes signaturerm ”á Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommägäträâäg

KS § [0:27 Dnr. KS 202|l00|7

Meddelande och information vilka anmäles till

Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och
som är av Vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information

finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under

sammanträdet. Anmälan av meddelanden och information som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2021-08-18 - 2021-09-19.

- Kallelse till sammanträde i Norrvatten 2021-09-01. 2021-08-25.
- Brev, Angående likvidation av Aktiebolaget Vårljus, 2021-09-01.
- Brev från privatperson, angående utvidgning av Valsättta 2. 2021-09-07.
- Brev, Om offentliga måltider, MATtanken, 2021-09-08.
- Inbjudan, Nationella Vårdkompetensrådet, Inbjudan till konferens om
kompetensförsörjningen i Vården - hur går vi från ord till handling? 2021-09-

03.

- Webbinarium, MSB, Översvämning - om det ökade vattenhotet mot
samhället, 2021-09-30. 2021-09-15

Postlista V. 33-37/2021

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerE I 70?
Utdragsbestyrkande




