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§
'10:'12 .Återrapportering av uppdrag nr 34 i Budget 2020

§ 10:13 .Meddelanden och information Vilka anmäles i Kommunstyrelsen

§ '10:14 Redovisning av delegationsbeslut

§ 10:15 Ordförandcförslag liåncrgisparåtgärdcr i den kommunala verksamheten

Utdragsbestyrkande



Lä
I I oO Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsensteraker 20224946

KS§ |0;|

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Ärende som utgår

Arende som tillkommer

Nytt ärende Ord/örumlejb'øtrløg Enagzkpmä/(gø'in/er 2' den kommunala mrÅaswø/Jetm blir

nummer '15 på dagordningen.

.2
Justerandes signaturer

S!

9%
7 â/ Utdragsbestyrkande



Ä ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommägåtggeåfäg

KS § |0:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Glenn Viklund (S) till justerare. Protokollet justeras

senast måndag 3 okt 2022, klockan 09.00, kommunkansliet, Alccahusct.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Glenn Viklund (8) till justerare. Protokollet

föreslås justeras senast måndag 3 oktober 2022, klockan 09:00,

kommunkansliet, .Alccahuset

Information

Justerandes signaturer

ä! i: g;
/ Utdragsbestyrkande
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KS § IO:3 Dnr. KS 202l/0259

Svar på medborgarförslag nr 22/202 I- Gång och cykelstig/väg till

Trälhavsvägen

Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag 22/202'1 om gång- och cykelstig/väg Trälhavsvägcn anses
besvarat med hänvisning till att ett genomförande av föreslagen gång- och
cykelväg är planerad att starta i september 2022.

Sammanfattning

.I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 6 oktober 2021
föreslås det att en gång- och cykelväg bör anläggas utmed 'l'rällmvsvägCIL

Anledningen är att man anser att bcñntlig trottoar idag är för smal så man inte

kan mötas, Vilket gör att den vidare bedöms som en icke trafiksäkcr skolväg för

barn. Förslaget anses besvarat då genomförande planeras med start hösten
2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens plamrbctsutskott har behandlat ärendet 2022-09-'13
§ 7:4.

Samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2022-07-07.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 22-06-21 § 5:10.

Förslag till beslut

Michaela IF'lctchcr (M) yrkar bifall till pla1mrbctsutsk0ttcts beslutsförslag
innebärande att medborgarförslag 22/2021 om gång- och cykelstig/Väg
Trälhavsvägen anses besvarat med hänvisning till att ett genomförande av
föreslagen gång- och cykelväg är planerad att starta i september 2022.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela 'JF'letchc-:rs

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
1:3'Örslagsställarcn

Kommunfullmäktige

Akt

Justerandes signaturer

å l/å âv Utdragsbestyrkande
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KS § |O:4 Dnr. KS 202I/0284

Svar på medborgarförslag nr 26/202 I
- Kommunal lekplats i

Svinninge

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag 26/2021 ”Kommunal lekplats i Svinninge” med
hänsyn till att den föreslagna placeringen av lckplatscn har enskilt

huvudmannaskap.

Sammanfattning

En medborgare inom Västerskärsringens samñillighetsförening önskar att

kommunen anlägger och sköter drift och underhåll för en lekplats på

grönområdct mellan Västerskätsringcn och Kommendörsvägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslaget ska avslås då den

föreslagna placeringen har enskilt huvudmannaskap. 'Föreningen har själva

möjlighet att anlägga en lekplats på föreslagen yta.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutslmtt har behandlat ärendet 2022-09-13 § 7:5.

Samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande 2022-08-29.

'['ckniska nämnden har behandlat ärendet 22-06-21 § 5:'12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbctsutskottcts beslutsförslag

innebärande att avslå medborgarförslag 26 /2021 ”Kommunal lekplats i

Svinningc” med hänsyn till att den föreslagna placeringen av lekplatscn har

enskilt huvudmannaskap.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställarcn

Kommunfullmäktige

Akt

Justerandes signaturer
Skå& é/ Utdragsbestyrkande
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KS § |0:5 Dnr. KS 2022/0I7I

Svar på remiss- Energiplan för Täby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Anta samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24 som
svar på granskning av Täby kommuns förslag på encrgiplan, vilket innebär att

Österåkers kommun ställer sig positiv till planen och dess innehåll, samt

framhåller Vikten av fortsatt god dialog och samverkan när Täby kommun
beslutar att vidta åtgärder som kan påverka Österåkers kommun.

Sammanfattning

'Ett förslag till cncrgiplan för Täby kommun har tagits fram och ska beslutas av

kommunfullmäktige. Den föreslagna encrgiplancn innehåller en genomgång av

nuläget inom energiområdet för Täby kommun och beskriver hur en säker och
tillförlitlig energiförsörjning uppnås och hur miljön påverkas inom Täby
kommuns geografiska område. l'i'Örslagct på cncrgiplan för Täby kommun
skicka still ett flertal kommuners nämnder och bolag (däribland Österåkers

kommun) samt externa instanser för eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbctsutskott har behandlat ärendet 2022-09-13 § 7:6.

Samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2022-08-24.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbctsutskottcts beslutsförslag

innebärande att anta samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat

2022-08-24 som svar på granskning av Täby kommuns förslag på encrgiplan,

Vilket innebär att Österåkers kommun ställer sig positiv till planen och dess

innehåll, samt framhåller Vikten av fortsatt god dialog och samverkan när Täby
kommun beslutar att vidta åtgärder som kan påverka Österåkers kommun.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Täby kommun
Samhällsbyggnadsföwaltningcn

Justerandes signaturer
St E áv Utdragsbestyrkande
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KS§ 10:6 Dnr. KS 2022/0l49

Medñnansiering Leader Stockholmsbygd 2023-2027

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna Österåker kommuns fortsatta medverkan i Leader

Stockholmsbygd under programperioden 2023-2027.

2. Medverkan finansieras med 90 000 kr för 2:a halvåret 2022 samt '180 000 kr

årligen mellan 2023-2027.

3. Kommundirektören ges i uppdrag att nominera lämplig tjänsteman som
ledamot och en ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd.

Sammanfattning

I .eadcr Stockholmsbygd går in i en ny programperiod för 2023-27.

Leadcrmctodcn innebär att medverkande kommuner behöver bidra med
offentlig medfinansiering. För Österåker uppgår beloppet 180 000 kr, samma
belopp som föregående år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-09-113 § 7:4.

Näringsliv- och utvecklingsavdelningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-'l9.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkat bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att

'1. Godkänna Österåker kommuns fortsatta medverkan i Leader

Stockholmsbygd under programperioden 2023-2027.

2. Medverkan finansieras med 90 000 kr för 2:a halvåret 2022 samt 180 000 kr

årligen mellan 2023-2027.

3. Kommundircktörcn ges i uppdrag att nominera lämplig tjänsteman som
ledamot och en ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt .Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdclningcn

Näringsliv- och utvccklingsavdelningen

Akt

Justerandes signatureüw_ @/ UtdragsbeStyrkande
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KS § |0:7 Dnr. KS 2022/0205

Fastställande av utbildningsplan och ersättning för sammanhållen
utbildning

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

lilrsättning för sammanhållen utbildning inom kommunal vuxenutbildning för

vissa nyanlända fastställs enligt bilaga 1, punkt 5.1 och 5.2 till detta

tjänsteutlåtande för perioden 2022-08-0'1-2022-12-31.

Sammanfattning

Från och med den '1 augusti 2022 ska alla kommuner tillhandahålla en

sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som har

kort utbildningsbakgtund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete.

'Utbildningen ska i genomsnitt omfatta 23 timmar undcwisning i veckan och

följa en lan som beslutas av hcmkommuncn. Österåkers kommun behöver

därför fastställa utbildningsplan och ersättning för sammanhållen utbildning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-09-13 § 7:5.

Kommunstyrelsens föwaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-29.

Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndcn har behandlat ärendet

2022-06-13 § 4:6.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att ersättning för sammanhållen utbildning inom kommunal
vuxenutbildning för vissa nyanlända fastställs enligt bilaga 1, punkt 5.1 och 5.2

till detta tjänsteutlåtande för perioden 2022-08-01-2022-12-31.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Gymnasic- och vuxcnutbildningsnämnden

Akt

Justerandes signaturer gg å g

'9 / Utdragsbestyrkande
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KS§ I0:8 Dnr. KS 2020/0249

Svar på medborgarförslag nr 2 I /2020- Campinganläggning

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 21 /2020 besvarad med hänvisning till de

planeringsriktlinjer som finns i Översiktsplan 2040 och 'I'cmatiskt tillägg till

översiktsplanen 2040 kust och skärgård.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i kommunfullmäktige 2021-02-01 KF §
'1 :1.6/2021

föreslås att kommunen borde öka turismen genom att kommunen
tillhandahåller cn camping för resenärer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-09-13, § 7:6.

Näringslivs- och utvecklingsavdelningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anse medborgarförslag nr 21/2020 besvarad med hänvisning

till de planeringsriktlinjcr som finns i Översiktsplan 2040 och Tcmatiskt tillägg

till översiktsplanen 2040 kust och skärgård.

Golriz Kamangar (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande eller enligt Golriz Karnangars (V) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Expedieras
Förslagsställarcn

Kommunfullmäktige
Näringsliv- och utvccklingsavdclningcn

Akt

Justerandes signaturer%_\ @/ Utdragsbestyrkande
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KS § I0:9 Dnr. KS 2022/0 I 02

Firmatecknare för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher,

Kommunstyrelsens '1:e vice ordförande Mathias Lindow cllcr

Kommunstyrelsens 2:0 Vice ordförande .Ann-Christine Furustrand, två i

förening.

2. Kommunens ñrma kan också tecknas av kommundirektör Staffan

Jälrlandsson, samhällsbyggnadschcf Kent Gullberg, ckonomidircktör Magnus
Bengtsson, kanslichef Peter Freme eller socialchef Susanna Kiesel, två i

förening.

3. I avtal avseende kommunens tclcñmabonncmang tecknas firman av

teleadministxatörcn Malin Waldensten Bandh eller servicecentcrchcf .Monica

Paul-Pont i förening med respektive chef eller dennes ersättare.

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av

kommunen föwaltadc stiftelser tecknas firman av ckonomidirektör Magnus
Bengtsson, rcdovisningschcf Annilie Rydberg, chefsekonom Sara Pettersson,

ckonomiassistcntJenny Werner, ckonomiassistcnt Michelle Långström,

redovisningsckonom Ida Gyllcnflykt eller rcdovisningsekonom Marie Jansson,

två i förening.

Kvittcringar och överlåtelscr ska tecknas på samma sätt.

5. I kommunens deklaration för mewärdcsskatt och i ansökan om särskilt

mcrvärdcsskattebidrag till kommunen tecknas ñrman av ckonomidircktör eller

rcdovisningschcf, var för sig.

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2022-04-27, § 6:'15.

Sammanfattning

Revidering av tidigare beslut i Kommunstyrelsen 2022-04-27, § 6:15, avseende

firmatecknare för Österåkers kommun med anledning av bcfattningsändringar.

Forts.

Justerandes signatur-erM (gN Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 10:9

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-09-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt beslutsförslag innebärande att

1. Kommunen tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher,

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mathias Lindow eller

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-Christine l“urustmnd, två i

förening.

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Staffan

Erlandsson, samhällsbyggnadschcf Kent Gullberg, ckonomidircktör Magnus
Bengtsson, kanslichef Peter Frcmc eller socialchef Susanna Kicscl, två i

förening.

3. I avtal avseende kommunens tclcfonabonncmang tecknas firman av

telcadministmtörcn Malin Waldenstcn Bandh eller sewiccccntcrchcf Monica
Paul-Pont i förening med respektive chef eller dennes ersättare.

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av

kommunen förvaltadc stiftelser tecknas ñrman av ckonomidircktör Magnus
Bengtsson, rcdovisningschcf Annilic Rydberg, chefsekonom Sam Pettersson,

ckonomiassistent_Jcnny Werner, ekonomiassistcnt Michelle Långström,
redovisningsckonom Ida Gyllcnflykt eller rcdovisningsckonom Mario Jansson,

två i förening.

Kvittcringar och Överlåtelscr ska tecknas på samma sätt.

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt

mervärdcsskattcbidmg till kommunen tecknas ñrman av ckonomidircktör eller

rcdovisningschcf, var för sig.

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2022-04-27, § 6:15.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchcrs

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Berörda firmatecknare

Ekonomiavdclningcn

.Akt

Justerandes signatureü
.. áj/ Utdragsbestyrkande
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KS § IO: I 0 Dnr. KS 2022/0202

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning juni 2022
- Bevilja bidragsansökan till sjöräddningssällskapet

Kommunstyrelsens beslut

1. Bevilja bidragsutbctalning om '100 tkr till Sjöräddningssällskapet i Österåkers

kommun

2. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för

2022

Sammanfattning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-22 föreslog Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktigc att godkänna Månadsuppföljningcn för Österåkers

kommun juni månad 2022. KommLmstyrclsc-:n beslutade även att bevilja

bidragsutbctalning till Sjöräddningssällskapct i Österåkers kommun. Eftersom

Kommunstyrelsens beslut rörande beviljande och ñnansicring av

bidragsutbctalning inte framgår av protokollet KS 2022-08-22 §
9:'15 tas denna

del av ärendet om.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till bcslutsförslagct innebärande att

'1. Bevilja bidragsutbctalning om 100 tkr till Sjöräddningssällskapct i Österåkers

kommun
2. Bidraget för punkt 2 finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för

2022

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdclningcn

Sjöräddningssällskapet i Österåkers

kommun
Akt

JUSterandes signaturerw_ á/ Utdragsbestyrkande
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KS § |0;| | Dnr. KS 2022/006l

Svar på medborgarförslag nr 4/2022 - Santos torg

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag 4/2022 - Santos Torg om ändring av namn på torget i

Åkersberga centrum, med hänvisning till Österåkers namnbcrcdnings

utlåtande, bilaga 1 med motiveringen att torget i Åkersberga centrle

(Storängstorgct) är ett lokaliserande, välkänt och inarbctat namn i kommunen.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom den 7 mars 2022 föreslås att Österåkers

kommun byter namn på torget i Åkersberga centrum till Santos Torg.

IF'örslagsställarcn anser att Santos, som är en 11-årig katt, sprider glädje till

människor som möter honom då han går sina dagliga turer genom ccntrumct.

Ingen går opåverkad förbi honom och genom sin uppenbarelse ger så mycket
till så många. Namnbercdningcn anser att torget i Åkersberga centrum

(Storängstorget) är ett lokaliscmndc, välkänt och inarbctat namn i kommunen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2022-08-15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande, innebärande att avslå medborgarförslag 4/2022 - Santos Torg
om ändring av namn på torget i Åkersberga centrum, med hänvisning till

Österåkers namnbcrcdnings utlåtande, bilaga '1 med nmtivcringcn att torget i

Åkersberga centrum (Storängstorgct) är ett lokaliserande, välkänt och inatbetat

namn i kommunen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställarcn

Samhällsbyggnadsföwaltningcn

Österåkers namnbcrcdning

Akt

Justerandes signaturerQ á/ Utdragsbestyrkande



LL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

KS § I0:I2 Dnr. KS 20I9/0264

Återrapportering av uppdrag nr 34 i Budget 2020 -

Kommunstyrelsen får uppdrag att i samråd med Kultur- och

fritidsnämnden utreda och komma med förslag på åtgärder för

att öka integriteten i dusch- och hygienutrymmen i kommunens
idrottshallar. Utredningen ska även innehålla ekonomiska

konsekvenser utifrån föreslagna åtgärder

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna återrapportcring av föreslagna åtgärder för att öka integriteten i

dusch- och hygienutrymmcn i kommunens idrottshallar.

2. Överlämna ätcrrapportcringen till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget 2020 plan 2021-2022 givit Kommunstyrelsen

i samråd med Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda och komma
med förslag på åtgärder för att Öka integriteten i dusch- och hygienutrymmcn i

kommunens idrottshallar. Representanter från Samhällsbyggnadsföwaltningen

och Kultur- och fritidsförvaltningen har okulärt utfört besiktningar i dessa

utrymmen i samtliga av kommunens inhyrda idrottshallar. Vid besiktningarna

kontrollmättes även avstånd för att tillgänglighetskmv ska uppfyllas. I samråd

med .Armada har en sammanställning över möjliga åtgärder tagits fram samt att

en uppskattad kostnadsbcräkning på dessa åtgärder gjorts. DC föreslagna

åtgärderna cnl. bilaga 1. avser åtgärder som inte innebär stora byggnadstekniska

ändringar. I framtida byggprojekt som innefattar den här typen av miljöer bör

särskild hänsyn tas till integritetsaspektcn och lokalerna bör utformas därefter

förutsatt att branduttymnings- och tillgänglighetskrav uppfylls.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-08-18, rev.

2022-09-14, rev. 2022-09-21

Kultur - och fritidsnämnden behandlade ärendet 2022-06-02. § 4:5

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande innebärande att

'1. Godkänna återrapportering av föreslagna åtgärder för att öka integriteten i

dusch- och hygienutrymmcn i kommunens idrottshallar.

2. Överlämna återrapporteringcn till Kommunfullmäktige.

Forts .

Justerandes signaturerü á Utdragsbestyrkande



LL,
vag-5.77 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

2022-09-26

Forts. KS § 10:12

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela li'lctchcrs

(M) yrkanden och ñnncr att så är fallet.

Expedieras
Kommunfullmäktige

Armada Fastighets AB
Samhällsbyggnadsföwaltningcn

Kultur - och fritidsnämnden

Akt

Justerandes signaturer M” Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

KS § IO: I 3 Dnr. KS 2022/0003

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Meddelandet] 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 2022-08-22 - 2022-09-23.

- I\/Iötcsantcckningar för Destinationsråd 21-12-01
- Minnesanteckningar för Destinationsråd 22-02-10
- Minnesanteckningar för Kommunala pensionärsrådet 22-04-28
- Kallelse Förbundsstyrelsen Norrvattcn 22-08-23
- Protokoll till Förbundsstyrelsen Norrvatten 2022-08-31
- Regeringen - Uppdrag att vidta cncrgibcsparingsåtgärdcr inom den

statliga förvaltningen, 2022-09-08

Postlista V. 33-37/2022

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



ø Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

KS § IO: | 4 Dnr KS 2022/0002

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott,

ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen

delegationsordning (antagen KS 2019-11-20, § 13:10, senast reviderad rev.

2021-05-31, § 6:21). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa

dclcgcringsbcslutcn. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad dclcgcring. Delegationsbeslutcn, i sin helhet, ñnns tillgängliga hos

kommunkansliet samt hos sekreteraren under samnmnträdct.

Tiden för Överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar

löpa fr.0.m. Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har

justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller

dock inte myndighetsärcndcn där tiden börjar löpa från det datum då sökanden

fått del av beslutet.

Kommundircktören har 2022-06-15 beslutat om ett nytt avtal, Oljesanering,

Sortera Industry AB. 13-111' 2022-03-G-

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.1 i Kommunstyrelsens
dclegationsordning.

Upphandling- och inköpschcf har 2022-07-01 beslutat om nytt avtal,

Upphandlingsverktyg 'I'cndSign-licenscr. Mcrcell Commerce AB. D-nr 2022-

1 11)

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.2 i Kommunstyrelsens
dclegationsordning.

Kommundirektören har 2022-07-18 beslutat om nya avtal, Konfcrcnstjänstcr:

Skåvsjöholm AB, Scandic Hotels AB, L028 Folkhögskola Runö, D-nr 2020-25

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.1 i Kommunstyrelsens

delcgationsordning.

Upphandling- och inköpschcf har 2022-07-'18 beslutat om förlängning avtal

201809, Klicnt- datoruttustning och tillbehör, Dustin Sverige AB till 2022-10-

31

Beslutet har tagits i enlighet med p. 5.8 i Kommunstyrelsens

delegationsordning.

Forts.

Justerandes signaturer g_- 6/ Utdragsbestyrkande



lag Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

Forts. KS § 10:14

Kommundirektören har 2022-08-22 beslutat om nytt avtal, Ergonomisk
storköksutrustning, Svensk Storköksscwicc AB. D-nr 2022-71)

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.1 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.

Kommundircktörcn har 2022-08-31 beslutat om nytt avtal, 'I'erminalglasög0n,

Synoptik Sweden AB. D-nr 2022-41)

Beslutet har tagits i enlighet med 13. 5.1 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.

Kommundircktörcn har 2022-08-29 beslutat om nytt avtal, Förmånscyklar,

Elcykelpunktcn, Stockholm AB. D-nr 2021-51

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.1 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.

Upphandling- och inköpschcf har 2022-09-05 beslutat om förlängning avtal

2020-02, Bevakningstjänst och tilläggstjänster enl option till 2023-1 '180.

Beslutet har tagits i enlighet med 1). 5.8 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.

Kommundircktörcn har 2022-09-08 beslutat om en Tf. förvaltningschef för

utbildningsförvaltningcn 2022-09-'10--2022-09-17. Dnr KS 2022/0009 Beslutet

fattas med stöd av Komnmndirektörens instruktion.

Upphandling- och inköpschcf har 2022-09-15 beslutat om förlängning avtal

2020-A2, Näsängcn - Utförande och driftkalkyl enl option till 2023-06-15.

Beslutet har tagits i enlighet med p. 5.8 i Kommunstyrelsens
delegationsordning.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens

område under perioden 2022-08-16 - 2022-09-26

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer W*-áj Utdragsbestyrkande



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

KS § I0:I5 Dnr. KS 2022/0238

Ordförandeförslag Energisparåtgärder i den kommunala
verksamheten

Kommunstyrelsens beslut

'1. Att uppdra åt Kommunstyrclscns föwaltning,

samhällsbyggnadsföwaltningcn och produktionsförvaltningen att, avseende

Kommunstyrelsens ansvarsområde, skyndsamt utreda och belysa möjliga

encrgisparåtgärdcr utifrån bl.a. konsckvcns- och kostnadspcrspcktiv.

2. Ge Kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om eventuella

nödvändiga åtgärder innan förvaltningarnas återrappottcring av uppdrag ovan

innan nästkommande styrelscsammanträdc.

3. Att anmoda övriga kommunala nämnder och Armada J?*'astiglucts Ast
styrelse att agera på motsvarande sätt som Kommunstyrelsen avseende

encrgisimationcn.

Sammanfattning

Hösten är här och det prognosticeras bli rekord vad gäller elpriser under

hösten och vintern. På Vissa håll i södra Sverige kan den rent av komma att

stängas av periodvis. Som en konsekvens av det vill jag att en skyndsam

översyn av Vår kommunala verksamhcts clkonsumtion, samt tänkbara

energisparåtgärdcr, görs och föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut enligt

bcslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag

Michaela 137lctchcrs (M) ordförandcförslag daterat 2022-09-26.

Förslag till beslut

Michaela 'Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att

'1. Uppdra åt Kommunstyrelsens föwaltning, samhällsbyggnadsföwaltningcn

och produktionsförvaltningen att, avseende Kommunstyrelsens
ansvarsområde, skyndsamt utreda och belysa möjliga cncrgisparåtgärdcr utifrån

bl.a. konsokvcns- och kostnadspcrspcktiv.

2. Ge Kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om eventuella

nödvändiga åtgärder innan föwaltningarnas återrapportcring av uppdrag ovan

innan nästkommande styrelscsammanträde.

3. Att anmoda övriga kommunala nämnder och Armadas styrelse att agera på

motsvarande sätt som Kommunstyrelsen avseende cncrgisituationcn.

Forts.

Justerandes signaturer@ á/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-09-26

Forts. KS § 10:15

Ann-Christine Furustmnd (S) yrkar bifall till beslutsmeningarna 1 och 3 samt

avslag till beslutsmcning 2.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden eller enligt Ann-Christine 1**'urustrand (S) yrkanden och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt .Michaela Fletchcrs (M) yrkanden.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd onnöstningslista (10:15) med '10 ja-röstcr

och 4 nej-röster.

Expedieras

KOmmundircktörcn
Ekonomiavdclningen

Samhällsbyggnadsföwaltningen

Produktionsförvaltningen

Samtliga nämnder
Armada Fastighets AB

Justerandes signaturer@@/ Utdragsbestyrkande



Ät Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2022-09-26 § I0:I5

X

Parti I Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X

KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X

S Glenn Viklund X X

RP Roger johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Francisco Contreras - Golriz K. X

MP Sigrid W/alve - Sofia A. X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth thterström X

M Richard Orgård X

C Björn Pålhammar X

KD Mikael Ottosson X

3 80521 Almgren X

RP Anna-Maria Tipper X

V Golriz Kamangar X

Resultat 10 4

gm


