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Staffan Erlandsson Kommundlrektör

Magnus Bengtsson Ekonomidirektör

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef

Helena Cronberg Kommunikationschef

Katarina Freme Kultur- och fritidschef

Peter Freme Kanslichef

Krister Sernbo Avdelningschef, Strategisk planering

Fredrik Nestor Chef mark och stora projekt

Joakim Östling Skolchef

Johan Andersson Verksamhetsarkitekt

Ulf Palmgren Säkerhetschef

Lena Brodin Trygghetssamordnare

Madeleine Holmström Trygghetssamordnare

Christian Wiklund VD Roslagsvatten

Joachim Holquist (M) Stabschef

Celine Alfredsson (M) Politisk sekreterare

Kristian Krassman (S) Politisk sekreterare

Sara Salminen Nämndsekreterare

Patrik Engberg Kommunsekreterare
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Register till Kommunstyrelsens protokoll I6 jan 2023

§ 1:1 Upprop och fastställande av dagordning

§ 1:2 Val av justerare, tid för justering och information

§ 1:3 Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen

§ 1:4 Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR

§ 1:5 Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för -

Osteråkers kommun

§ 1:6 Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers

kommun

§ 1:7 Svar på medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en säker

övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i allmänhet och Åkers Friskola i

synnerhet

§ 1:8 Svar på motion nr 16/2021 av Michael Selander (MP) - Kommunal
koldioxidbudget

§ 1:9 Kommunstyrelsens delegationsordning

§ 1:10 Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt

Kommunstyrelsen 2023

§ 1:11 Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

§ 1:12 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

§ 1:13 Svar på motion nr '16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S)
- Lägg ner

utmanarrätten - den har aldrig fungerat!

§ 1:14 Svar på motion nr 17/2022 av Ann-Christine Furustrand (S)
- Lägg ner

utförar-och beställarnämndsmodellen

§ 1:15 Svar på motion nr 24/2022 av Ann-Christine Furustrand (S)
- Utvärdera

de rådgivande organen

§ 1:16 Svar på Motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och

Margareta Olin (S)
- Ny modern och parlamentarisk namnberedning

§ 1:17 Svar på motion nr 38/2021 av Michael Solander (MP) - Säkerhet på

nätet för barn i skola

§ 1:18 Uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker 2024

§ 1:19 Uppdrag om att ta fram en strategi och handlingsplan för

suicidprevention

§ 1:20 Ansökan om bidrag från Roslagskulla IF

§ 1:21 Hemställan från Åkersberga IBF

§ 1:22 Svar på remiss från Storsthlm avseende förslag till alternativ

avgiftsmodell för organisationens medlemmar

Justerandes signaturerg W Utdragsbestyrkande
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§ 1:23 Val av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott samt
Kommunstyrelsens tekniska utskott för mandatperioden 2023-2026

§ 1:24 Val av ledamöter till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för

mandatperioden 2023-2026

§ 1:25 Inrättande samt val av ledamöter till arvodesberedning i Österåkers
kommun för mandatperioden 2023-2026

§ 1:26 Val av ledamöter till Majoritetsberedningen för mandatperioden 2023-
2026

§ 1:27 Inrättande av Kommunala råd i Österåker 2.0 - arenor för konsultation
och dialog

§
'1:28 Val av ledamöter till rådgivande organ för mandatperioden 2023-2026

§ 1:29 Övriga valärenden

§ 1:30 Bekräftelse av beslut gällande rättegångsfullmakt för Svea Inkasso AB i

mål gällande fordran

§ 1:31 Meddelanden och information Vilka anmäles i Kommunstyrelsen

§ 1:32 Redovisning av delegationsbeslut

§ 1:33 Uppdrag om att utse ”Österåkers sju underverk”

§ '1:34 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

!K @/ Utdragsbestyrkande
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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 tillkommer

- Ärende Uppdrag om att um ”Österåkers .y'u underverk
”
blir nummer 33 på

dagordningen.
'

- Ärende Fördelning av arbetsmáá'á'uppnger inom Kommumg/re/sen blir ärende 34 på

dagordningen.

Michaela Fletcher (M) välkomnar Madeleine Holmström, ny
trygghetssamordnare.

Avtackning av Lena Brodin, trygghetssamordnare, som avslutar sin tjänst för

att gå i pension.

Presentation av Kommunstyrelsens ledamöter och tjänstemän i samband
upprop.

Justerandes signaturer éâ/ Utdragsbestyrkande
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Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Glenn Viklund (8) till justerare. Protokollet justeras

senast måndag den 23 januari, kl. 09.00 hos kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

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

föreslås justeras senast måndag den 23 januari, kl. 09.00 hos kommunkansliet,
Alceahuset.

Information

- Krister Sernbo, Avdelningschef, Strategisk planering, informerar om Hållbara

Österåker 2.0.

- Christian Wiklund, VD Roslagsvatten AB, informerar om Utökad budget
ÖVAR samt Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR.

Utdragsbestyrkandeusterandes si naturer M' 2 L^, A1. '
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KS § 1:3 Dnr. KS 2022/007I

Utökad budget för ÖVAR och lån med kommunal borgen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna utökad investering för projektet ÖVAR enligt ÖVAR AB: förslag

innebärande, för Österåkers kommuns del, 975 - 1 190 mkr.

2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av län för Österåkers

kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 mkr.

Protokollsanteckning

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Roslagsparü'et är oroat för okontrollerade kostnadsökningar. Detta projekt är

den största investeringen som kommunen gör på kanske 100 år och det är av

största Vikt att vi erhåller information regelbundet kring utvecklingen. Till detta

kommer också reinvesteringskostnader för åldrande ledningsnät och
pumpstationer. I Värsta fall kostnader i samma storleksordning, kring 1 miljard

kronor, under de närmaste 15 år.

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

På grund av ändrade förutsättningar och omvärldsläget har ÖVAR AB
föreslagit fullmäktige om utökad kommunal borgen. I jämförelse med den
tidigare upprättade förstudien samt beslut om ändring av teknikval har framför

allt ändrade förutsättningar och omvärldsläget med pågående inflation

inneburit kostnadsökningar för projektet. Den nu framtagna kalkylen, SK4,
indikerar på en prognos på 1196 mkr d.v.s. en kostnadsökning på 366 mkr.

Österåker kommun står för 81,5% och Vaxholm Stad för 18,5% inom
projektet ÖVAR.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-29,

rev. 2023-01-16.

Forts.

justerandes signaturer

gå I:
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Godkänna utökad investering för projektet ÖVAR enligt ÖVAR AB: förslag

innebärande, för Österåkers kommuns del, 975 - 1 190 mkr.

2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av län för Österåkers

kommuns andel av projektet ÖVAR, på maximalt 1 190 mkr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras

ÖVAR AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

“Sterandes Si naturer J) Utdranges rkandeg
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Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna utökad investering enligt förslag om investering fjärrvärme samt om
kommunal borgen för upptagande av lån motsvarande 102 mkr.

Sammanfattning

Eon och ÖVAR är överens om att samarbeta gällande att ta tillvara på

spillvärmen från det nya avloppsreningsverket. Man har uppskattat att

Värmeenergi i spillvattnet uppgår till ca 12 MW för ett fullt utbyggt verk.

Energimängden är stor nog att fullt ut driva hela Åkersbergas fjärrvärmebehov

under 8 månader om året och ge en god basproduktion av värme under

återstående månader. Att tillvarata Värmeenergin i spillvattnet innan det släpps

ut är ingalunda nytt i Sverige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att godkänna
utökad investering enligt förslag om investering fjärrvärme samt om kommunal
borgen för upptagande av lån motsvarande 102 mkr.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

ÖVAR AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

0
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar

för - Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfulimäktige besluta

1. Anta det till detta tjänsteutlåtande bilagda förslag till ny Taxajçir kommunalt

avfall mm* avfall som kommunen bar ansvarjb'r - Österåkers kommun.

2. Den nya taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den

senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

Sammanfattning

Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

Kommunfullmäktige beslutar om att anta en ny ”avfallstaxa”.

Beslutsu nderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Anta det till detta tjänsteutlåtande bilagda förslag till ny Taxa för kommunalt
avfall samt avfall som kommunen har ansvar för - Österåkers kommun.
2. Den nya taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkersvatten AB
Akt

Justerandes signaturerw
g
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KS § I:6 Dnr. KS 2023/000I

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

i Osteråkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. att § 5.1.d
, anläggningsavgift per lägenhet, i ”Taxa för den allmänna vatten-

och avloppsanläggningen i Österåkers kommun” höjs med 39 800 kr till 95 199

kr,

2. att ingress samt §§ 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i ”Taxa för den

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun” ändras enligt

bifogat förslag och

3. att ändringarna i ”Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i

Österåkers kommun” ska börja gälla från den tidpunkt som
kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

Reservation

Kenneth Johansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag med
följande motivering:

I Roslagsvattens bilaga 1 (finansiering av nya reningsverket) listas

”ägartillskott” och ”räntefria lån” som fmansieringsmöjligheter men det

förklaras inte varför dessa utesluts*. I Roslagsvattens bilaga 2 (påverkan på

olika fastigheter) saknas beräkning av minskad avgift för storhus som ser till att

införa lokalt omhändertagande av dagvatten. Denna möjlighet bör finnas för

att gynna lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation. *(Kan

orsaken till att dessa utesluts vara att det fullt ut ska vara VA-kollektivet som
står för kostnaderna?)

Miljöpartiet saknar vidare en prognos för ”brukartaxan” i förslaget.

Kenneth Johansson (MP)

Peter Nummert (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Forts.

Justerandes signaturerE/j ('/Åáv Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Österåkersvatten Ast styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

fullmäktige beslutar om höjning av § 5.1 .d, anläggningsavgift per lägenhet,

iTaxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers

kommun (nedan benämnd VA-Taxan) med 39 800 kr till 95 199 kr.

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självñnansierande genom avgifter

som regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Österåkervatten AB skyldiga

att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att bygga ut och
underhålla den allmänna VA-anläggningen.

Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Österåkers nya
reningsverk i Margretelund. Taxan föreslås också uppdateras på flera punkter

för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för att

erhålla ökad tydlighet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande

1. att § 5.1.d
,
anläggrüngsavgift per lägenhet, i ”Taxa för den allmänna vatten-

och avloppsanläggningen i Österåkers kommun” höjs med 39 800 kr till 95 199

kr,

2. att ingress samt §§ 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i ”Taxa för den
allmänna vatten- och avlop'psanläggningen i Österåkers kommun” ändras enligt

bifogat förslag och

3. att ändringarna i ”Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i

Österåkers kommun” ska börja gälla från den tidpunkt som
kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

Kenneth Johansson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Peter Nummert (RP yrkar på följande tillägg:

att ekonomikontoret får i uppdrag att undersöka om ett

räntefritt/amorteringsfritt lån ur kommunens överlikviditet kan användas för

att minska kommande taxor och anläggningsavgifter. (ref. bilaga 1).

Sofia Almgren (S) biträder Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Michaela Fletcher yrkar avslag på Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Fotts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Propositionsordning III

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts

(RP) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Omröstning I

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Peter Nummerts

(RP) dlläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (1:6) med 8 ja-röster och 4

nej-röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkersvatten AB
Akt

,
Justerandes signaturerE :/ / Utdragsbestyrkande
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Österåker'
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-0I-l6 § I:6

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X

Hampe Klein X X
M Richard Orgård X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

Soña Almgren, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Peter Nummert X X
MP Kenneth Johansson X X
SD Anders Borelid X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Jennie Norlin X
M Axel Wester X
L Monica Kjellman X
C Ingemar Eriksson X
8 Edvin Wikström X
V Golriz Kamangar X

Resultat 8 4
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KS § l:7
Dnr. KS 2022/0l 00

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

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 7/2022 med hänvisning till att Vägområdet är inom
statligt vägomrâde.

Protokollsanteckning

Sofia Almgren (S) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.
Vi delar initiativet som är taget i medborgarförslaget. Socialdemokraterna vill se
att kommunen tar kontakt med Trañkverket för att undersöka möjligheterna
för att skapa trygga vägövergångar vid Skånsta norra och vid Bo backens stall.

Sofia Almgren (8)

Kenneth Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.
Miljöpartiet instämmer i den ansvarsbild som finns mot Trafikverket, men
beklagar att ingen ytterligare åtgärd föreslås för att underlätta för gående och
cyklister i det aktuella området. För oss i Miljöpartiet är det självklart att alla
säkert ska kunna gå och cykla, inte minst elever till sin skola..

Kenneth Johansson (MP)

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.
Roslagspartiet biträder Socialdemokraterna och anser att över/undergången är
viktig och uppmanar förvaltningen att ligga på Trañlwerket i ärendet.
Roslagspartiet föreslår också att en budgetpost för samfmansiering (med
Ttañkverket) planeras till budget 2024.
Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 4 april 2022
föreslås att en planskjld passage över eller under mark ska anläggas mellan
Skånsta och Akers Friskola. Anledningen är att man anser att dagens
trafikutformning i höjd med busshållplats Skånsta norra, inte möjliggör för en
trañksäker passering av Väg 276. Därför menar man att avsaknaden av en
trafiksäker passage är något som också hindrar tillgängligheten mellan
bostadsområdena. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att åtgärd över eller
under Väg 276 ska avslås, med hänvisning till att berörd Vägsträckning är inom
statligt Vägområde och tillhör Trafikverket.

Forts.

justerandes signaturer

E CÄ/ Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-12-12

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-11-18.

Förslag till beslut

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

V

medborgarförslag nr 7/2022 med hänvisning till att vägområdet är inom
stadigt Vägområde.

Sofia Almgren (8), Peter Nummert (RP) och Kennethjohansson (MP) yrkar

bifall till Michaela Fletchers yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer 2 Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr l6/202I av Michael Solander (MP) -

Kommunal koldioxidbudget

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta'

Avslå motion nr 16/2021 med hänvisning till att förvaltningen på andra sätt

arbetar Vidare med att visualisera miljö- och klimatprestanda till invånare.

Reservation

Kenneth Johansson (MP) lämnar en skriftlig reservation

Miljöpartiet ser positivt på att tjänstemännen anser att ”koldioxidbudget är ett

bra verktyg”. Budgeten och de verktyg som kan användas är såklart under

utveckling men MP anser att kommunen inte behöver avvakta tills det är

en/ ett perfekt fárdigutvecldat budget/verktyg. Genom att anta en

koldioxidbudget skulle kommunen Visa på ledarskap i klimatfrågan, skapa ett

strukturerat och tydligt arbetssätt och samverka med andra kommuner som
också har koldioxidbudgetar, exempelvis Strängnäs kommun.
Naturligtvis kan kompletterande indikatorer användas som delvis redan finns i

exempelvis klimat- och miljöplanen. Det behövs bl.a. nya indikatorer för att

följa upp klimatpåverkan i nybyggnation där kommunen genom
planmonopolet kan ställa krav på externa exploatörer inför beslut om
planuppdrag. Det kan handla om att kräva att exploatören jobbar med cirkulära

flöden i byggnation, spara kolsänkor, skapa delningstjänster, bygga med bra

klimatskal, solceller på alla tak, laddstolpar och fastighetsnära

förpackningsinsamling.
'

Kenneth Johansson (MP)

Sammanfattning

Förvaltningen anser att det ingår i implementeringen av Miljö- och

klimatprogrammet att arbeta med att visualisera miljö- och klimatprestanda till

invånare. Förvaltningen anser att en koldioxidbudget är ett pedagogiskt och bra

verktyg för Visualisering.

Däremot anser förvaltningen att underlaget för dagens koldioxidbudgetar

(utsläppsstatistiken på kommunal nivå) tyvärr ännu i för stor uträkning baserat

på schabloner för att kunna användas som ett verktyg för att följa effekterna av

Våra lokala klimatåtgärder.

Forts.

Jusrerandes signaturerWW Utdragsbestyrkande
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Detta minskar värdet av verktyget på kommunal nivå. En annan brist är att inte

konsumtionsbaserade utsläpp ingår.

Förvaltningen föreslår därför att kommunen inte lägger resurser på att ta fram

en koldioxidbudget, men fortsätter att arbeta med att hitta lämpliga verktyg för

att mäta kh'matprestanda. Liksom att engagera invånare, företag, föreningar och

andra intressenter att nå kommunens klimatmål.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag 2023-01-10

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-19.

Förslag till beslut

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

motion nr 16/2021 med hänvisning till att förvaltningen på andra sätt arbetar

Vidare med att visualisera miljö- och klimatprestanda till invånare.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Soña Almgren biträder Kenneth Johanssons (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkande eller enligt Kenneth johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

UtdragsbestyrkandeJusterandesSammy”,
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Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta Kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-11 inklusive bilaga 1.

2. Tekniska nämndens delegationsordning antagen 2019-02-05, TN § 2:4,

reviderad 2022-1. 1-08 ska vara tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning

fram till dess'att beslutet om ny delegationsordning för Kommunstyrelsen
mandatperioden 2023 - 2026 har vunnit laga kraft.

Protokollsanteckning

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Handlingarna har inte kommit ut i tid varför Roslagspartiet inte kan delta i

beslutet.

Det är ett demokratiskt problem när Vi erhåller underlagen för beslut så sent att

vi inte hinner sätta oss in i frågorna som Vi ska besluta om. Det gör att Vi som
ledamöter i kommunstyrelsen inte kan uppfylla kommunallagens uppgift för

styrelsen att bereda och yttra oss i ärendet. Det blir ytterligare besvärligt när

majoriteten dessutom har ett eget beredningsorgan där ärenden hanteras och

oppositionen inte kan ta del av den informationen vilket ger en skev

informationsfördelning i ärenden som ska beslutas.

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

En ny mandatperiod och förändringar i den politiska organisationen innebär

att Kommunstyrelsen ska anta en ny delegationsordning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-11.

Deltar ej i beslutet

Peter Nummert (RP) deltar ej i beslutet.

Forts.

Justerandes signatureyw“âv Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Anta Kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-11. inklusive bilaga 1.

2. Tekniska nämndens delegationsordning antagen 2019-02-05, TN § 2:4,
reviderad 2022-11-08 ska vara tillägg till Kommunstyrelsens delegationsordning
fram till dess att beslutet om ny delegationsordning för Kommunstyrelsen
mandatperioden 2023 - 2026 har vunnit laga kraft.

Soña Almgren (S) yrkar på bordläggning av ärendet.

Kenneth Johansson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid
kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och ñnner att ärendet ska
avgöras idag.

Propositionsordning Il

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

Expedietas
Akt

Justerandes signaturerw,- é“ Utdragsbestyrkande
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Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt

Kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska

granskas av enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef.

(Prisbasbelopp för år 2022 är 52 500 kr och 5 prisbasbelopp blir

262 500kr),

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomidirektör,

chefsekonom och redovisningschef.

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter och ersättare under

året.

4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter och ersättare

under året inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar,

5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som
omfattas av bilaga 1. och 2,

6. Godkänna attesträtt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och

ersättningar inom Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2,

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter och ersättare för

Kommunfullmäktige, i enligt med detta tjänsteutlåtande daterat 2022-12-

19, bilaga 1,

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter och ersättare för

Kommunstyrelsen, 1 enligt med detta tjänsteutlåtande daterat 2022-12-19,

bilaga 2.

Sammanfattning

Attestförteckningar avseende Kommunfullmäktige samt Kommunstyrelsen

2023.

Forts.

"7
Justerandes signaturerE 2

'
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att

1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 prisbasbelopp ska

granskas av enhetschef och attesteras av respektive förvaltningschef.

(Prisbasbelopp för år 2022 är 52 500 kr och 5 prisbasbelopp blir 262 500kr),

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomidirektör,

chefsekonom och redovisningschef.

3. Bemyndiga kommundirektör att utse beslutsattestanter och ersättare under

året.

4. Bemyndiga samhällsbyggnadschef att utse beslutsattestanter och ersättare

under året inom Samhällsbyggnadsförvaltningens delar,

5. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområde som
omfattas av bilaga 1 och 2,

6.. Godkänna attesträtt för kanslichef för utbetalningar av arvoden och
ersättningar inom Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens
verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1 och 2,

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter och ersättare för

Kommunfullmäktige, 1 enligt med detta tjänsteutlåtande daterat 2022-12-19,

bilaga 1,

8. Godkänna förslaget till beslutsattestanter och ersättare för

Kommunstyrelsen, i enligt med detta tjänsteutlåtande daterat 2022-12-19,

bilaga 2.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerM Q“ Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Verksamhetsplan 2023-2025, budget

2023.

Ptotokollsanteckning

Kenneth Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning.

Miljöpartiet tycker att en del av målen i verksamhetsplanen för

Kommunfullmäktige är för lågt ställda.

Kenneth Johansson (MP)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2023 samt

verksamhetsplan 2023-2025 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv,

budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2023

är 9,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Deltar ej i beslutet

Soña Almgren (8), Peter Nummert (RP) och Kenneth Johansson (MP) deltar ej

i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att godkänna Kommunfullmäktige m.m.
Verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner'att så är fallet.

Expedieras

Akt

Junerandes Signaturer älv Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023.

Ptotokollsanteckning

Kenneth Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning.

Miljöpartiet tycker att en del av målen i verksamhetsplanen för

Kommunstyrelsen är för lågt satta.

Kenneth Johansson (MP)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ska ta fram och besluta om budget 2023 och

verksamhetsplan 2023-2025 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv,

budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunstyrelsens nettoram för 2023 är

236 990 tkr, varav samhällsbyggnadsförvaltningens delar utgörs av 26 664 tkr

och Tekniska utskottet delar utgörs av 130 520 tkr. Kommunstyrelsens

investeringsbudget för 2023 uppgår till 106 000 tkr varav Tekniska utskottet

delar utgörs av 102 000 tkr och Kommunstyrelsens förvaltning delar utgörs av

4 000 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-10.

Deltar ej i beslutet

Soña Almgren (S), Peter Nummert (RP) och Kenneth Johansson (MP) deltar ej

i beslutet.
\

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att godkänna Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan

2023-2025, budget 2023.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbest rkandedå, Qx/”2 y
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Svar på motion nr I6/2022 av Ann-Christine Furustrand (S)
-

Lägg ner utmanarrätten - den har aldrig fungerat

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nr 16/2022 med hänvisning till utmanarrätten är en Viktig

förutsättning i kommunens strävan att Visa på öppenhet inför möjligheten att

även andra än kommunen kan driva en kvalitativ och god service m.m. med
kommuninvånarnas bästa i fokus.

Sammanfattning

I motion nr 16 /2022 av Ann-Christine Furustrand (S) föreslår motionären att

utmanarrätten ska läggas ner, då denna påstås ej ha fungerat.

Riktlinjer för utmanarrätt inom Österåkers kommun, som antogs 2015 av

Kommunstyrelsen, är en Viktig förutsättning i kommunens strävan att Visa på

öppenhet inför möjligheten att även andra än kommunen kan driva en

kvalitativ och god service m.m. med kommuninvånarnas bästa i fokus. Genom
att utmana kommunens verksamhet kan en extern utförare/potentiell extern

utförare Visa på alternativt ansvar för drift av kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-09.

Förslag till beslut

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

motion nr 16/2022 med hänvisning till utmanarrätten är en viktig förutsättning

i kommunens strävan att Visa på öppenhet inför möjligheten att även andra än

kommunen kan driva en kvalitativ och god service m.m. med
kommuninvånarnas bästa i fokus.

Soña Almgren (S) och Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Forts.

.9
Justerandes si naturer Q Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkande eller enligt Sofia Altngrens (S) och Kenneth Johanssons (MP)
yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande.

Expedieras

Akt

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturw/á ,_..____,.-.-

/
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Svar på motion nr I7/2022 från Ann-Christine Furustrand (S)
-

Lägg ner utförar-och beställarnämndsmodellen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 17/2022 besvarad med hänvisning till Kommunfullmäktiges
respektive Kommunstyrelsens beslut om ny politisk organisation; KF 2022-11-

21 § 7:5 samt uppdrag om styrmodell KS 2022-10-24 §1229.

Sammanfattning

I en motion Väckti Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 föreslår

motionären att styrmedellen beställar-utförarmodellen läggs ner och ersätts

med en modell där varje nämnd bär hela ansvaret för verksamhet, uppföljning

och ekonomi.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-13.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
motion nr 17/2022 besvarad med hänvisning till Kommunfullmäktiges
respektive Kommunstyrelsens beslut om ny politisk organisation; KF 2022-11-

21 § 7:5 samt uppdrag om styrmedell KS 2022-10-24 §12:9.

Soña Almgren (S) yrkar bifall till Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

1)

Justerandes signaturer W/w... -CCN Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr 24/2022 från Ann-Christine Furustrand (S)
-

Utvärdera de rådgivande organen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Avslå motionen gällande de delar om införande av ett Skärgårdsutskott samt
Klimatutskott under Kommunstyrelsen med hänvisning till att

Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 inrättat två utskott under

Kommunstyrelsen samt med hänvisning till kommunens pågående arbete med
miljö och klimat.

2. Anse motionen besvarad gällande de delar om utvärdering av råden samt
ersättning med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21

§ 7:5 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att, bland annat utifrån en utvärdering

av arbetet med råden, inför 2023 ta fram ett förslag på utformning av arenor

eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser motionären
att de rådgivande organen (råd) ska utvärderas, att Skärgårdsrådet läggs ner och
ersätts med ett utskott till Kommunstyrelsen, att ldjmatfrågors lyfts och blir ett

Klimatutskott under Kommunstyrelsen samt att frågan om ersättning utreds

och enhetlig arvoderings sker i råden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-12-14, § 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-12-13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06.

Forts.

Justerandes signatureww Utdragsbestyrkande""'/
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande
1. Avslå motionen gällande de delar om införande av ett Skärgårdsutskott samt
Klimatutskott under Kommunstyrelsen med hänvisning till att

Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 inrättat två utskott under
Kommunstyrelsen samt med hänvisning till kommunens pågående arbete med
miljö och klimat.

2. Anse motionen besvarad gällande de delar om utvärdering av råden samt
ersättning med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21

§ 7:5 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att, bland annat utifrån en utvärdering

av arbetet med råden, inför 2023 ta fram ett förslag på utformning av arenor

eller mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda.

Soña Almgren (S) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand anse

motionen vara besvarad.

Kennethjohansson (MP) biträder Soña Almgrens (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkande eller enligt Sofia Almgrens (S) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerçf
' 2 Utdragsbestyrkande
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Svar på Motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och
Margareta Olin (S) - Ny modern och parlamentarisk
namnberedning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 28/2022 besvarad med hänvisning till att sammansättningen
av Österåkers namnberedning vilar på god sakkunskap samt att

namnberedningen följer antagna riktlinjer.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser
motionärerna att en ny namnberedning bör tillsättas med en representant_ från
varje parti, som finns representerad i Österåkers kommunfullmäktige samt att

namnberedningen ges administrativt stöd samt i övrigt stöd från sakkunniga i

kommunförvaltningen.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-21.
Österåkers namnberedning har yttrat sig i ärendet 2022-12-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
motion nr 28/2022 besvarad med hänvisning till att sammansättningen av
Österåkers namnberedning vilar på god sakkunskap samt att namnberedningen
följer antagna riktlinjer.

Soña Almgren (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher

(M) yrkande eller enligt Sofia Almgrens (S) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturew M Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr 38/202I av Michael Solander (MP) -Säkerhet

på nätet för barn i skola

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 38/2021 besvarad med hänvisning till att de kommunala
skolorna har en uppdaterad organisation och rutiner för att säkerställa arbetet

med säkerheten på nätet för barn och elever.

Sammanfattning

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-22, §8z9 föreslår motionären

att kommunen ska

1. Utveckla riktlinjer för att skydda barnens säkerhet på nätet i skolan och vid

användning av skolans mjukvaror utanför skolan,

2. Utveckla rutiner för uppföljning av att skolorna följer riktlinjerna samt

3. Säkerställa att resurser finns för ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag, daterat 2022-12-12.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-14.

Förslag till beslut

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

motion nr 38/2021 besvarad med hänvisning till att de kommunala skolorna

har en uppdaterad organisation och rutiner för att säkerställa arbetet med
säkerheten på nätet för barn och elever.

Peter Nummert (RP) yrkar på tillägg enligt följande: att rutinerna utvärderas.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Peter Nummcrts (RP) tilläggsyrkande.

Kenneth johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts (RP)

tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Forts.

Justerandes signaturerW é/v Utdragsbestyrkande

5./nnnnnnn
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Propositionsordning Il

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletcher (M) yrkande eller enligt Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner

att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer
__

'

Utdragsbestyrkande"W” <55-75\[
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Uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arrangera en totalförsvarsdag

2024 på geografiskt lämplig plats tillsammans med relevanta aktörer.

2. Kostnaden för totalförsvarsdagen ska beaktas 12024 års budget.

Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring.

Det är ett stort och omfattande arrangemang med flera aktörer, tex.

hemvärnet, försvaret, MSB, Länsstyrelsen och räddningstjänsten. Ska ett

arrangemang av den magnituden genomföras kräver det lång planering och
koordinering.

Michaela Fletcher (M)

Protokollsanteckning

Kenneth Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning

Miljöpartiet tycker att det är bra att Österåkers kommun anordnar en

totalförsvarsdag men Vi tycker att det är väl sent. Den borde anordnas redan

under 2023, ämnet är aktuellt nu. Det borde också, från kommunens sida,

skickas ut information till kommuninvånarna gällande detta, under Våren 2023,

innan totalförsvarsdagen går av stapeln.

Kenneth Johansson (MP)

Sammanfattning

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil

verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av

krig. I totalförsvaret ingår bland annat kommuner och alla Sveriges invånare

berörs av totalförsvaret.

Mot den bakgrunden och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges

närområde ges ett uppdrag om att arrangera en totalförsvarsdag i Österåker

2024 där invånarna i Österåker får möjlighet att lära sig mer om det svenska

totalförsvaret. Syftet med dagen är att Visa hur Vi tillsammans bygger ökad
förmåga och motståndskraft: och att alla i Österåker har en Viktig roll.

Forts.

usterandes signaturer Utdra sbestyrkande.- E
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-12-14, § 1:17.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att arrangera en totalförsvarsdag

2024 på geografiskt lämplig plats tillsammans med relevanta aktörer.

2. Kostnaden för totalförsvarsdagen ska beaktas i 2024 års budget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturew á/ Utdragsbestyrkande
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Uppdrag om att ta fram en strategi och handlingsplan för

suicidprevention

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en strategi med
tillhörande handlingsplan för suicidprevention i Österåkers kommun
tillsammans med berörda förvaltningar och andra relevanta aktörer.

2. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast juni 2023.

Röstförklaring
' Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring.

Vi pekar inte ut någon särskild grupp i strategin och handlingsplanen utan vill

brett förebygga självmord för alla i samhället.

Michaela Fletcher (M)

Reservation

Peter Nummert (RP) lämnar en skriftlig reservation med följande motivering:

Roslagsparüet bifaller beslutsförslaget och reserverar oss mot beslutet att avslå

Våra två tilläggsförslag.

I den vetenskapliga artikeln Individual Risk and Farnilial Liability for Suicide

Attempt and Suicide in Autism: A Population Based Study. (Hirvikoski, T.,

Boman, M., Chen, Q., D”On0frio, B.M., Mittendorfer-Rutz, E., Lichtenstein,

P., Bölte, 8., Larsson, H.) kan Vi läsa att:

- Att risken för både självmordsförsök och självmord var mycket högre bland

individer med autism.

- Risken för suicid hos tex kvinnor med NPF har tio gånger högre risk för

självmordsförsök jämfört med kvinnori den övriga befolkningen. Dessutom
var risken för fullbordat självmord ännu högre bland just dessa kvinnor.

- Att i gruppen med både autism och adhd hade var femte kvinna någon gång

under sin livstid gjort ett självmordsförsök.

Peter Nummert (RP)

Soña Almgren (S) och Glenn Viklund (S) reserverar sig till förmån för eget

förslag

Forts.

Justerandes signaturerW Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Österåkers kommun arbetar redan idag på olika sätt med suicidprevention

exempelvis genom föräldrastöttande insatser, utbildningar och föreläsningar.

Arbetet har bedömts som framgångsrikt av externa aktörer men kommunen
saknar övergripande styrdokument Vilket är nödvändigt för att säkerställa ett

långsiktigt, förvaltnmgsövergripande och evidensbaserat arbete.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-12-14, § 1:18.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram en strategi med
tillhörande handlingsplan för suicidprevention i Österåkers kommun
tillsammans med berörda förvaltningar och andra relevanta aktörer.

2. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast juni 2023.

Peter Nummert (RP) yrkar på tillägg enligt följande:

1. att arbetet med att ta fram en strategi med tillhörande handlingsplan för

suicidprevention ska ha ett extra fokus på personer med neuropsykiatrisk

funktionsnedsättning, då risken för självmord är avsevärt högre för den
gruppen

2. att strategin och förslaget har grund i forskningen från KIND (Center for

Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och institutionen för

kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Sofia Almgren (S) och Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till Peter

Nummerts (RP) första tilläggsyrkande och yrkar avslag på Peter Nummerts
(RP) andra tilläggsyrkande.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts (RP)

tilläggsyrkande nr 1. och fmner att så är fallet.

Forts.

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturerwf-
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Peter Nummerts

(RP) tilläggsyrkande nr 1. röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningsh'sta (1:19A) med 8 ja-röster

och 4 nej-röster.

Propositionsordning III

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts

(RP) tilläggsyrkande nr 2. och finner att så är fallet.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Peter Nummerts

(RP) tilläggsyrkande nr 2. röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (1:19B) med 11 ja-röster

och 1 nej-röster.

Expedieras

Akt

Justerandes signatu rer.\ á/ UtdragsbestyrkandeK _



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-0I-I6 § I:I9A

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Richard Orgård X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Soña Almgren, 2:e vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Peter Nummert X X
MP Kenneth Johansson X X
SD Anders Borelid X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Jennie Norlin X
M Axel Wester X
L Monica Kjellman X
C Ingemar Eriksson X
8 Edvin Wikström X
V Golriz Kamangar X

Resultat 8 4



Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-0I-I6 § I:I9B

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X

M Hampe Klein X X
M Richard Orgård X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

Soña Almgren, 2:e Vice ordf. X X

8 Glenn Viklund X X
RP Peter Nummert X X
MP Kenneth Johansson X X
SD Anders Borelid X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Jennie Norlin X

M Axel Wester X
L 'Monica Kjellman X
C Ingemar Eriksson X
8 Edvin Wikström X
V Golriz Kamangar X

Resultat 11 1
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Ansökan om bidrag från Roslagskulla IF

Kommunstyrelsens beslut

Avslå ansökan från Roslagskulla IF med hänvisning till att kommunens
riktlinjer stipulerar att bidrag ska primärt ges till barn- och
ungdomsverksamhet.

Anmälan om jäv

Johan Boström (M) anmäler jäv och deltar ej i beslut eller behandling av

ärendet.

Sammanfattning

Roslagskulla IF har inkommit med en ansökan på 80 000 kronor för att bland

annat täcka kostnadsökningar (drivmedel, el mm) och intäktsbortfall på grund
av pandemin.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-12-14, § 1:19.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-29.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå

ansökan från Roslagskulla IF med hänvisning till att kommunens riktlinjer

stipulerar att bidrag ska primärt ges till barn- och ungdomsverksamhet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Roslagskulla IF

Akt

Justerandes signaturerw ä: / Utdragsbestyrkande
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Hemställan från Akersberga IBF

Kommunstyrelsens beslut

1. Avslå ansökan från Åkersberga IBF på ekonomiskt stöd för 200 000 kronor.

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga

berörda förvaltningar återkomma till Kommunstyrelsens med förslag på hur

idrottsutövning på högsta elitnivå i Österåker på olika sätt skulle kunna stödjas

i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023.

Sammanfattning

Åkersberga IBF har inkommit med en ansökan på 200 000 kronor till

kommunen för att möjliggöra fortsatt spel i SSL under säsongen utan att

föreningens barn- och ungdomsverksamhet påverkas negativt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-27.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande

1. Avslå ansökan från Åkersberga IBF på ekonomiskt stöd för 200 000 kronor.

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga

berörda förvaltningar återkomma till Kommunstyrelsens med förslag på hur

idrottsutövning på högsta elitnivå i Österåker på olika sätt skulle kunna stödjas

i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Åkersberga IBF

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturerW âv Utdragsbestyrkande
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Svar på remiss från Storsthlm avseende förslag till alternativ

avgiftsmodell för organisationens medlemmar

Kommunstyrelsens beslut

Som svar på remiss från Storsthlm överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

daterat 2023-01-10 innebärande att Österåkers kommun inte ställer sig bakom
förslaget till ny modell för avgiftsfördelning.

Sammanfattning

Storsthlms arbetsutskott har beslutat att till sina medlemmar remittera förslag

på alternativ avgiftsmodell. I den alternativa modellen tas avgiften ut per

invånare istället för att fördelas på storleken i Skatter och bidrag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

som svar på remiss från Storsthlm överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

daterat 2023-01-10 innebärande att Österåkers kommun inte ställer sig bakom
förslaget till ny modell för avgiftsfördelning.

Sofia Almgren (S) och Glenn Viklund yrkar enligt följande:

Korrelation mellan skattesats och omfånget på Storstockholms uppdrag saknas

och det är rimligt att avgiften istället baseras på invånarantal. Efter en översyn

av hur alla andra liknande kommunalförbund baserar sina avgifter kan det

konstateras att de har invånarantal som nyckel för avgift.

Med bakgrund av detta yrkar socialdemokraterna
- Att Österåkers kommun ställer sig bakom förslaget till ny modell för

avgiftsfördelning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletcher (M) yrkande eller enligt Soña Almgren (S) och Glenn Viklunds (S)

yrkande och ñnner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturerä ;
*J

, Utdragsbestyrkande
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som är för Soña Almgrens (S) och Glenn Viklunds (S)

yrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista 1:22 med 9 ja-röster och 3

nej-röster.

Expedieras

Storsthlrn

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
\ ' V
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Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-0l-I6 § I:22

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Richard Orgård X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

Sofia Almgren, 2:e Vice ordf. X X
S Glenn Viklund X X
RP Peter Nummert X X
MP Kenneth Johansson X X
SD Anders Borelid X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Jennie Norlin X
M Axel Wester X
L Monica Kjellman X
C Ingemar Eriksson X
S › Edvin Wikström X
V Golriz Kamangar X

Resultat 9 3
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Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens
arbetsutskott och till Kommunstyrelsens tekniska utskott för

mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

'1. Till ledamöter i Kommunstyrelsens arbetssutskott utses följande personer

Michaela Fletcher (M), ordförande.

Mathias Lindow (L), 1:e Vice ordförande.

Soña Almgren (S), 2:e Vice ordförande.

Johan Boström (M).

Isa Wiman (C).

Kenneth johansson (MP).

2. Till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott utses följande personer

Hampe Klein (M).

Arne Ekstrand (KD).

Peter Nummert (RP).

3. Till ledamöter i Kommunstyrelsens tekniska utskott utses följande personer

(L.)

Mathias Lindow (H), ordförande.

Richard Orgård (M), 1:e Vice ordförande.

Soña Almgren (S), 2:e vice ordförande.

johan Boström (M).

Arne Ekstrand KD.
Kenneth Johansson (MP).

4. Till ersättare 1 Kommunstyrelsens tekniska utskott: utses följande personer

Hampe Klein (M).

Ingemar Eriksson (C).

Peter Nummert (RP).

Forts.

\
/"

justerandes signaturer
gg g Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 7:5, att inrätta två utskott under
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt

Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till utskotten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter och ersättare i

Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens tekniska utskott.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) redogörelse och ñnner att så är fallet.

Expedieras
Akt

.2
Justerandes signaturer(w G (\ I Utdragsbestyrkande
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Val av ledamöter till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun
för mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Utse ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen till ledamöter i

Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen utgör enligt Reglemente för Krisledningsnämnd

krislednings'nämnd i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen utses till ledamöter i

Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Q.- gj
/ Utdragsbestyrkande
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Inrättande samt val av ledamöter till arvodesberedning i

Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

1. Inrätta en arvodesberedning för mandatperioden 2023-2026 som ska bestå

av 11 ledamöter.

2. Till ledamöter i arvodesberedm'ngen utse följande personer:

Kenneth Netterström (M), ordf.

johan Boström (M)
Ritva Elg (L)

Peter Wahlquist (C)

Arne Ekstrand (KD)
Anders Borelid (SD)

Soña Almgren (S)

Benny Hansen (RP)

Sigrid Walve (MP)
Francisco Contreras (V)

Lennart Berneklint (MED)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska besluta om att inrätta en arvodesberedning samt utse

ledamöter.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar på att inrätta en arvodesberedning för

mandatperioden 2023-2026 som ska bestå av 11. ledamöter.

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i arvodesberedningen.

Kenneth Johansson (MP) nominerat Sigrid Walve (MP) till ledamoti
arvodesberedningen.

Forts.

Justerandes signaturerw _ Q1/ Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) redogörelse och Kenneth Johanssons (MP) nominering och finner att så är

fallet.

Expedieras

Akt

w

Justerandes signaturer% .@ Utdragsbestyrkande
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Val av ledamöter till Majoritetsberedningen för mandatperioden
2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till Majoritetsberedningen för

mandatperioden 2023-2026:

Michaela Fletcher (M), ordförande.

Johan Boström (M), ledamot.

Hampe Klein (M), ledamot.

Richard Orgård (M), ledamot.

Mathias Lindow (L), ledamot.

Isa Wiman (C), ledamot.

Arne Ekstrand (KD), ledamot.

Röstförklaring

Michaela Fletcher (M) lämnar en röstförklaring.

Vi har inrättat arbetsutskott innan Kommunstyrelsen, med proportionell

sammansättning, för att bereda insyn även för oppositionen. Det är inget krav

enligt Kommunallagen, men Vi har av hävd velat ha det för den demokratiska

delaktigheten. Ärendelistan till arbetsutskottet är ett resultat av tidigare

beredning och får anses utgöra ett protokoll.

Michaela Fletcher (M)

Reservation

Peter Nummert (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska utse sju ledamöter till den av Kommunfullmäktige

beslutade Majoritetsberedningen för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-12.

Forts.

Justerandes signatureer < å A / Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till Majoritetsberedningen för

mandatperioden 2023-2026:

Michaela Fletcher (M), ledamot tillika ordförande Majoritetsberedningen.

Johan Boström (M), ledamot.

Hampe Klein (M), ledamot.

Richard Orgård (M), ledamot.

Mathias Lindow (L), ledamot.

Isa Wiman (C), ledamot.

Arne Ekstrand (KD), ledamot.

Peter Nummert (RP) yrkar på följande tillägg:

1. I första hand att möten i Majoritetsberedningen protokollförs i offentliga

protokoll så som sig bör i all offentlig verksamhet samt att en motsvarande
arvoderad Oppositionsberedning inrättas.

2. I andra hand att oppositionspartierna får minst två representanter i

majoritetsberedm'ngen för insyn och granskning och att möten i

Majoritetsberedningen protokollförs i offentliga protokoll så som sig böri all

offentlig verksamhet.

Kenneth johansson (MP) yrkar bifall till Peter Nummerts (RP)
tilläggsyrkanden.

Glenn Viklund (S) yrkar bifall till Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkanden.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts (RP)
tilläggsyrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras
Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Inrättande av Kommunala råd i Österåker 2.0 - arenor för

konsultation och dialog

Kommunstyrelsens beslut

1. inrätta fem rådgivande organen enligt nedanstående:

a. Miljö- och klimatrådet,

b. Pensionärsrådet,

c. Tülgänglighetsrådet,

d. Näringslivsrådet,

e. Skärgårdsrådet.

2. alla råd ska ha maximalt fyra möten per år.

3. Ingen ersättning ska utgå för ledamöters deltagande.

I rollen som ordförande eller presidiemedlem anses rådsmöten var en del av

ordinarie i uppdraget.

Ingen ersättning utbetalas till de ledamöter som representerar intresse-

organisationer eller motsvarande.

4. Den nya rådsstrukturen ska utvärderas senast vid utgången av 2024.

Utvärderingen ska återredovisas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I budget 2023 gavs Kommunstyrelsen ett uppdrag att inför 2023 ta fram ett

förslag på hur arenor eller mötesplatser mellan civilsamhälle och
förtroendevalda (tidigare råden) kan formeras under mandatperioden.

För att möta de frågor som är aktuella just nu föreslås att fem råd inrättas och
att den politiska representationen i dessa råd förändras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-11, rev.

2023-01-16.

Forts.

;2
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. inrätta fem rådgivande organen enligt nedanstående:

3.. Miljö- och klimatrådet,

b. Pensionärsrådet,

c. Tülgänglighetsrådet,

d. Näringslivsrådet,

e. Skärgårdsrådet.

2. alla råd ska ha maximalt fyra möten per år

3. Ingen ersättning ska utgå för ledamöters deltagande.

I rollen som ordförande eller presidiemedlem anses rådsmöten var en del av

ordinarie i uppdraget.

Ingen ersättning utbetalas till de ledamöter som representerar intresse-

organisationer eller motsvarande.

4. Den nya rådsstrukturen ska utvärderas senast Vid utgången av 2024.

Utvärderingen ska återredovisas till Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedietas
Akt

Samhällsbyggandsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

'-7

Justerandes signaturer www.. . @/ Utdragsbestyrkande
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Val av ledamöter och ersättare till rådgivande organ för

mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

1. Till ledamöter i Miljö- och klimatrådet utses följande personer

Isa Wiman (C), ordförande.

Conny Söderström (M).

Björn Schulte-Herbrüggen (MP).

2. Till ledamöter i Pensionärsrådet utses följande personer

Monica Kjellman (M), ordförande.

Mikael Ottosson (KD).

Lars Frid (S).

3. Till ledamöter i Tülgängh'ghetsrådet utses följande personer

Michaela Fletcher (M), ordförande.

Mathias Lindow (L).

Soña Almgren (S).

4. Till ledamöter i Näringslivsrådet utses följande personer

Michaela Fletcher (M), ordförande.

Mathias Lindow (L).

Soña Almgren (8).

Lisa Tingström (M).

5. Till ledamöter i Skärgårdsrådet utses följande personer

Michaela Fletcher (M), ordförande.

Mathias Lindow (L).

Soña Almgren (S).

Forts.

Justerandes signaturerW éI/J Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om att inrätta fem rådgivande organ

(kommunala råd) och ska nu utse ledamöter till dessa rådgivande organ

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter i de rådgivande

organen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerw QIM Utdragsbestyrkandefn“ '
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Övriga valärenden

Kommunstyrelsens beslut

1. Till ledamöter i Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens
avrinningsområde utses följande personer

Conny Söderström (M).

2. Till ersättare i Styrgrupp för samverkan inom Åkersströmmens
avrinningsområde utses följande personer

Jakob Walve (MP).

3. Till ledamöter i Samverkan iAngarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen

(Kilsamverkan) utses följande personer.

Conny Söderström (M).

4. Till ersättare i Samverkan i Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen

(Kilsamverkan) utses följande personer.

Michaela Fletcher (M).

5. Till ledamöter i Destinationsråd för Roslagen som representant för

Österåkers kommun för perioden 01-01-2023- 31-12-2026 utses följande

personer.

Michaela Fletcher (M).

5. Till ledamöter i Destinationsråd för Roslagen som representanter för

näringslivet i Österåker för perioden 01-01-2023- 31-12-2026 utses följande

personer.

Andreas Ljungberg (Österåkers golfklubb).

Camilla Bäckström (Runö Möten & Events).

Wivecka Frisell (Ljusterö Företagarförening).

Forts.

ustemndes signaturer \
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslag till ledamöter och ersättare under
övriga valärenden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedietas
Akt

Justerandes signaturer

E! i g\/ Utdragsbestyrkande
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Bekräftelse av beslut gällande rättegångsfullmakt för Svéa Inkasso

AB i mål gällande fordran

Kommunstyrelsens beslut

Utfärda rättegångsfullmakt för Svea Inkasso för Pia Lejdegård, Teuta Zenelaj,

Eva Herberts, Jon Söderberg, jakob Werme, Einar Tingsttöm, Mikael

Grenefalk, Britta Olsson, Nils Gunnar Svensson, Mats Ihd, Anna Strömberg
och Julia Wäm 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.

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 førdran. Då
Kommunstyrelsen ännu inte antagit delegationsordning för den nya
mandatperioden 2023-2026 behöver Kommunstyrelsen bekräfta beslutet, det

vill säga fatta samma beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

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 Wäm 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..

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

;_2 /
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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

ñnns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under
sammanträdet. Anmälan av meddelanden och information som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2022-11-26 - 2023-01-13.

- Sammanträdesprotokoll, Norrvatten Förbundsfullrnäktige 2022-11-08
- Protokollsutdrag, Förskole- och grundskolenämnden 2022-'11-29,

§ 6:6,

Lokalbehovsprognos för förskola och skola 2022-2032
- Kallelse till sammanträde i Norrvattens förbundsstyrelse 2022-12-13,

inkommen 2022-11-29
- Cirkulär: 22:51: Pensionsnämndens beslut om omräkning av

pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt

förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2023,

SKR, 2022-11-30
- Protokoll styrelsesammanträde Österåkers Stadsnät AB 2022-11-30
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Fastighets AB 2022-11-30
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Bostäder AB 2022-11-30
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Kommunfastigheter AB 2022-

1 1-30

- Protokoll styrelsesammanträde AB Åkers Kanal 2022-11-30
- Protokoll styrelsesammanträde Armada Blåljusfastigheter AB 2022-11-

30
- Cirkulär 22:52: Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av

personuppgiften facklig tillhörighet, SKR, 2022-12-07

Postlista v. 48/2022-1 /2023

Expedieras
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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

delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos
kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

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 myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av beslutet.

Sammanställning av delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens

område under perioden 2022-11-30 - 2022-12-12

Kultur och Fritidschefen har 2023-01-10 beslutat om utlandsresa för en
anställd till Norge, tjänsteresa datum 2023-02-08, Dnr KS 2023/0009. Beslutet

fattas med stöd av Kommunstyrelsens delegationsordning p. 8. 32.

Expedieras
Akt

Justerandes signaturerElg/V Utdragsbestyrkande
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Uppdrag om att utse ”Österåkers sju underverk”

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga

berörda förvaltningar, föreningar, företag och andra berörda i kommunen ta

fram ”Osteråkers sju underverk”.

2. Kostnaden för uppdraget ska belasta förvaltningarnas ordinarie budgetram.

3. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 december 2023.

Sammanfattning

I Österåker finns en lång rad unika byggnadsverk och miljöer tillskapade av

människor som förtjänar att lyftas fram till både invånare och besökare. Det
kan exempelvis röra sig om byggnader, infrastruktur eller olika typer av

anläggningar. Genom att skapa en lista med ”Österåkers sju underverk” i brett

samförstånd kan ett stort engagemang skapas för kommunen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med övriga

berörda förvaltningar, föreningar, företag och andra berörda i kommunen ta

fram ”Österåkers sju underverk”.

2. Kostnaden för uppdraget ska belasta förvaltningarnas ordinarie budgetram.
3. Uppdraget ska redovisas till Kommunstyrelsen senast 31 december 2023.

Propositionsordning'

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras

Akt
Kultur- och fritidsförvaltningen

Q/ Utdragsbestyrkande3
Justerandes signaturer



i?

Ögtefåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-0 I

-
I 6

KS § |:34
. Dnr. KS 2023/00I5

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Med åberopande av Kommunfullmäktiges beslut gällande det

reglementsenliga ansvaret för arbetsmiljöuppgifter fördela arbetsmiljöuppgifter

till ansvarig förvaltningschef, som i sin tur får i uppdrag att fördela uppgifter

Vidare inom sin förvaltningsorganisation.

2. Till Kommunstyrelsen, i dess egenskap av anställande myndighet, redovisa

när arbetsmiljöuppgifterna är fördelade.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har genom antagande av nya reglementen för nämnderna,
under mandatperioden 2023 - 2026, beslutat om att fördela ansvar för

arbetsmiljöuppgifter till respektive nämnd.

Med åberopande av Kommunfullmäktiges beslut gällande det reglementsenliga

ansvaret' för arbetsmiljöuppgifter har Kommunstyrelsen i sin tur har till uppgift

och ansvar att fördela arbetsmiljöuppgifterna Vidare inom sin organisation.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-03.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Med åberopande av Kommunfullmäktiges beslut gällande det

reglementsenh'ga ansvaret för arbetsmiljöuppgifter fördela arbetsmiljöuppgifter

till ansvarig förvaltningschef, som i sin tur får i uppdrag att fördela uppgifter

Vidare inom sin förvaltningsorganisation.

2. Till Kommunstyrelsen, i dess egenskap av anställande myndighet, redovisa
när arbetsmiljöuppgifterna är fördelade.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt
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