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Kallelse 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndag den 16 januari 2023, klockan 15.00  

Plats Kommunfullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset, 
Åkersberga 

Övrig information 
 

Justering 

 

Partierna får själva lösa frågan om lokal för 
eventuella förmöten  

Måndag 23 januari 09.00.  

 

 

 
Michaela Fletcher 

  

Kommunstyrelsens ordförande  Patrik Engberg 

  sekreterare 

Information 
-  Christian Wiklund, VD Roslagsvatten AB, informerar om ÖVAR. 

-  Magnus Bengtsson, Ekonomidirektör, och Linn Sandegård, Strategisk 
verksamhetsutvecklare, informerar om första året med Utvecklingsslussen. 

 

Dagordning 
1. Upprop och fastställande av dagordning 

2. Val av justerare, tid för justering och information 

3. Utökad budget ÖVAR (Handlingar utsänds senare) 

4. Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR (Handlingar utsänds senare) 

5. Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för - 
Österåkers kommun 
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6. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers 
kommun 

7. Svar på medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en säker  övergång/undergång 
mellan Skånsta och Söra i allmänhet och Åkers Friskola i synnerhet 

8. Svar på motion nr 16/2021 av Michael Solander (MP) - Kommunal 
koldioxidbudget 

9. Kommunstyrelsens delegationsordning (Handlingar utsänds senare) 

10. Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen 
2023 

11. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 (Handlingar 
utsänds senare) 

12. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023 (Handlingar 
utsänds senare) 

13. Svar på motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner 
utmanarrätten - den har aldrig fungerat! 

14. Svar på motion nr 17/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner 
utförar-och beställarnämndsmodellen  

15. Svar på motion nr 24/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) - Utvärdera de 
rådgivande organen 

16. Svar på Motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta 
Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning 

17. Svar på motion nr 38/2021 av Michael Solander (MP) - Säkerhet på nätet 
för barn i skola 

18. Uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker 2024 

19. Uppdrag om att ta fram en strategi och handlingsplan för suicidprevention 

20. Ansökan om bidrag från Roslagskulla IF 

21. Hemställan från Åkersberga IBF. (Handlingar utsänds senare) 

22. Svar på remiss från Storsthlm avseende förslag till alternativ avgiftsmodell 
för organisationens medlemmar (Handlingar utsänds senare) 

23. Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
Kommunstyrelsens tekniska utskott. (Handlingar utsänds senare) 

24. Val av ledamöter till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2023-2026 (Handlingar utsänds senare) 

25. Inrättande samt val av ledamöter till arvodesberedning i Österåkers 
kommun för mandatperioden 2023-2026 (Handlingar utsänds senare) 

26. Val av ledamöter till Majoritetsberedningen (Handlingar utsänds senare) 
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27. Inrättande av kommunala råd för mandatperioden 2023-2026 (Handlingar 
utsänds senare) 

28. Val av ledamöter och ersättare till kommunala råd för mandatperioden 
2023-2026 (Handlingar utsänds senare) 

29. Övriga valärenden 

30. Bekräftelse av beslut gällande rättegångsfullmakt för Svea Inkasso AB i mål 
gällande fordran. 

31. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 
(Handlingar utsänds senare) 

32. Redovisning av delegationsbeslut (Handlingar utsänds senare) 


