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Kommunkansliet 

Datum 2023-01-10 

Dnr KS 2023/0004 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Bekräftelse av beslut gällande rättegångsfullmakt för Svea Inkasso AB i 

mål gällande fordran 
 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher beslutade att utfärda rättegångsfullmakt för 
handläggare/jurister hos Svea Inkasso AB, ombud för Österåkers kommun. Beslutet fattades på 
brådskande delegation och rörde Svea Inkassos ärendenr. 430063-279 i mål gällande fordran. Då 
Kommunstyrelsen ännu inte antagit delegationsordning för den nya mandatperioden 2023-2026 
behöver Kommunstyrelsen bekräfta beslutet, det vill säga fatta samma beslut.   

 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Utfärda rättegångsfullmakt för Svea Inkasso för Pia Lejdegård, Teuta Zenelaj, Eva Herberts, Jon 
Söderberg, Jakob Werme, Einar Tingström, Mikael Grenefalk, Britta Olsson, Nils Gunnar Svensson, 
Mats Ihd, Anna Strömberg och Julia Wärn eller den eller de som envar av dem sätter i sitt ställe att 
företräda Österåkers kommun i mål gällande fordran, i ärende nr 430063-279. 
 

Bakgrund 
En Kommunstyrelse har inrättats för mandatperioden 2023-2026 i Österåkers kommun. 
Kommunstyrelsen är en obligatorisk nämnd enligt Kommunallagen. 
Då den nya Kommunstyrelsen ännu ej antagit en delegationsordning för mandatperioden förelåg 
formellt inte den delegationsrätt med vilken Kommunstyrelsens ordförande på brådskande 
delegation fattade beslut om rättegångsfullmakt. Med anledning av ovanstående föreslås härmed 
Kommunstyrelsen bekräfta ordförandens beslut genom att fatta samma beslut. 
 
Kunden bestrider fordran som avser bygglovsavgift. Bygglovenheten har gjort en utredning av 
ärendet och kommit fram till att bestridandet saknar grund. På grund av bestridandet behöver 
fordran fastställas av domstol.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen konstaterar att Svea Inkasso AB är ombud för kommunen i ärendenr. 430063-279 i 
mål gällande fordran. När ombudet genom individer ska representera kommunen i domstol, krävs 
att kommunen utfärdar rättegångsfullmakt för dessa.  

Bilaga 
Ordförandebeslut (fullmakt) daterat 2023-01-03 
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Staffan Erlandsson  Peter Freme 
Kommundirektör  Kanslichef 

 

 

___________ 

Expedieras 



Digital Signatures


		2023-01-11T06:23:52+0000
	Peter Freme a5c787f27872a7cbf405bf8448a7359867f7a9b8


		2023-01-11T06:29:01+0000
	Staffan Erlandsson c5bb122d3ba56ace6f42e5b7a3058422ce63029f




