
Protokoll

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid Onsdag den 01 februari 2023, klockan 09:00 - 09.20

Plats Fullmäktigesalen Alceahuset, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera
§ 1:2, Soña Almgren (S)

“Patrik Engberg

Sekreterare, §§ 221-2115

Miéhaela Fletcher
*x

Ordförande, §§ 2:1-2:15

Soña Almgren (8)

Justerare, §§ 2:1-2215

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven genom anslag 2023-02-08 - 2023-03-0I

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-02-0 I

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga
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Närvarolista

Michaela Fletch ordförande

Mathias Lindow 1:e vice ordf.

Soña 2:e vice ordf.

ohan Boström

Isa Wiman

Kenneth ohansson

M Hampe Klein X
KD Arne Ekstrand X
RP Peter Nummert X

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Helena Kommunikationschef

Kent Samhälls

Ekonomidirektör

Peter Freme Kanslichef

Sara Salminen Nämndsekreterare

Stina Nilsson
'

sekreterare

Patrik Kommunsekreterare

Charlotte Andreev S

* Deltar via länk

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



II 0O Samm c "d t k II
f" K nstyrelsens arbetsutskottSteraker an ra espro o 0 or ommu

2023-024“

AU § 2:|

Upprop och fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 2:2

Val av justerare, tid för justering samt information

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet utser Soña Almgren (S) till justerare. Protokollet justeras senast

tisdag den 7 februari, klockan 08:30, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Sofia Almgren (8) till justerare. Protokollet

föreslås justeras senast tisdag den 7 februari, klockan 08:30, kommunkansliet,

Alceahuset.

Information

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 2:3 Dnr. KS 2023/0003

Försäljning del av fastigheten Smedby I9:I

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta

Godkänna föreslaget Köpeavtal, avseende del av fastigheten Smedby 19:1,

mellan Kommunen och Rolf Tennström.

Reservation

Kenneth Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

förslag.

Följande skriftliga reservation lämnas in: Protokollsbilaga § 2:3.

Sammanfattning

Ärendet gäller försäljning av ett område betesmark för hästar inom Smedby
19:1 (Bilaga 2) för att möjliggöra utökad hästgårdsverksamhet. Fastigheten

ligger inte inom detaljplanerat område.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-07.

Förslag till beslut

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

föreslaget Köpeavtal, avseende del av fastigheten Smedby 19:1, mellan

Kommunen och Rolf Tennström.
'

Kenneth Johansson (MP) yrkar avslag.
å

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

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

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Forts.

Justerandes signaturer Utdmgsbestyrkande
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Forts AU § 2:3

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (2:3) med 5 ja-röster och 1

nej-rösten

Expedieras

Rolf Tennström

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdra sbes rkande8 W



Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-02-0I, § 2:3

Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

S Soña Almgren, 2:e vice ordf. X X

M Johan Boström X X

C Isa Wiman X X

MP Kenneth Johansson X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 5
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AU § 2:4 Dnr. KS 20 I 6/0360

Försäljning av fastigheten Husby 3:45

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende försäljning av Husby

3:45 till Fondamentor Skolfastigheter AB.

Sammanfattning

Försäljning av förskoletomt på fastigheten Husby 3:45, inom detaljplan för

Förskola inom Täljö 2:8.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-17.

Deltar ej i beslutet

Soña Almgren (S) deltar ej ibeslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende försäljning av Husby

3:45 till Fondamentor Skolfastigheter AB.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Fondamentor Skolfastigheter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

»5a ga .....
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AU § 2:5 Dnr. KS 202I/OI86

Svar på motion nr 3 I/202l a_v Michael Solander (MP) -

Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige

Anse motion nr 31/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet

med uppföljning av ldirnatanpassningsplanen, med koppling till bl.a.

planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:5/01.

Sofia Almgren (S) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:5/02.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige anser motionären att kommunen
aktivt borde arbeta med klimatanpassning för att kunna möta framtida

utmaningar. Vidare föreslår motionären att om en uppföljning av

klimatanpassningsplanens åtgärdsplan ej har gjorts så ska detta ges i uppdrag

till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

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

motion nr 31 /2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med
uppföljning av Idimatanpassningsplanen, med koppling till bl.a.

planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Forts.

usterandes signaturer Utdragsbes rkandety
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Forts AU § 2:5

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

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 omröstningslista (2:5) med 5 ja-röster och

1 nej-röster.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

å»www



Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-02-OI, § 2:5

steråker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

8 Soña Almgren, 2:e vice ordf. X X

M Johan Boström X X

C Isa Wiman X X

MP Kenneth johansson X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 5

år"W_____
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AU § 2:6 Dnr. KS 202I/OI87

Svar på motion nr 32/202I av Michael Solander (MP) - Motion

om delningsboende för unga vuxna

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anse motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet

med nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:6/01.

Sofla Almgren (S) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:6/02.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att kommunens

allmännyttiga bostadsbolag Armada ska få i uppdrag att uppföra bostäder för

delningsboende med ett upplägg som passar Österåkers kommuns unga vuxna.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

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

motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med

nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Fotts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdmgsbestyrkande
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Vattentjänstplan för Österåkers kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera

nuvarande VA-plan så att dess innehåll därigenom även uppfyller definitionen

av en vattentjänstplan.

Sammanfattning

På grund av ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska

kommuner ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla den

långsiktiga planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster ska

tillgodoses. Samhällsbyggnadsförvaltningens nuvarande uppdrag att följa upp

VA-planen (KS § 10:11) föreslås kompletteras med ett uppdrag att ta fram en

vattentjänstplan. Uppdraget innebär att VA-planen uppdateras och

kompletteras så att dess innehåll därigenom även uppfyller definitionen av en

vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

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

Samhällslåyggnadsförvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera

nuvarande VA-plan så att dess innehåll därigenom även uppfyller definitionen

av en vattentjänstplan.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 2:8 Dnr. KS 2022/0296

Svar på remiss - Länsstyrelsen Stockholms förslag på ändringar

för vissa områden av riksintresse naturvård (NRO)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Anta Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsatser i detta tjänsteutlåtande som
kommunens remissvar på länsstyrelsens förslag på ändringar för Vissa områden

av riksintresse naturvård (NRO).

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:8

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått på remiss av Länsstyrelsen Stockholm förslag på

ändringar för Vissa områden av riksintresse naturvård (NRO). Uppdraget

omfattar primärt att se över områdenas avgränsningar, däribland uteslutning av

exploaterade områden, samt att se över områdenas värdebeskrivningar.

I Österåker och Täby kommun berörs Ullnasjöns De Geermoräner och av 357

hektar föreslås 17,5 hektar utgå. Det framgår i remissen att det finns ett behov

av mer genomgripande revidering av riksintresseomtådet och det instämmer

samhällsbyggnadsförvalmingen i. Det finns en tydlig målkonñikt mellan

riksintresset och befmtüg och planerad markanvändning. Inte minst finns en

konflikt sett till de regionala utvecklingsplaner som uttrycks i RUFS, pågående

utredningen av en helikopterbas för ambulansen (förstudie pågår) samt

kommunens översiktsplan. Det finns även en särskild konflikt avseende

utveckling av infrastruktur inom området. Då en mer genomgripande

revidering ej bedöms ligga inom ramen för detta uppdrag behöver sådan

översyn och revidering göras inom kort.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsatser i detta tjänsteutlåtande som

kommunens remissvar på länsstyrelsens förslag på ändringar för vissa områden

av riksintresse naturvård (NRO).

Kenneth Johansson (MP) yrkar i första hand på återrerniss av ärendet, och i

andra hand på avslag.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och fmner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedietas

Samhällsbyggandsförvaltningen

Länsstyrelsen Stockholm

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Operatör för drönarverksamhet i Österåkers kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsen utser geodatachef Katarina Nilsson som operatör för

kommunens flygningar med drönare.

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för flygning av drönare som
är gemensamma inom hela EU. En av förändringarna i regelverket är att

organisationer som ansvarar för drönare måste utse en ansvarig operatör som
ska anmälas och registreras hos Transportstyrelsen. Varje juridisk person kan

bara få ett enda Operatörs-ID. Det innebär att kommunen behöver utse en

operatör för all kommunal drönarverksarnhet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

Kommunstyrelsen utser geodatachef Katarina Nilsson som operatör för

kommunens flygningar med drönare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) i

yrkande och ñnner att så är fallet. .

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr I8/22 Ohlin (S) Österåkers Multihall _ vår nya

Fullmäktigelokal?

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

1. Motion nr 18/2022 avslås dels med hänvisning till att det sker en

fort-löpande och planerad idrottsverksamhet för Österåkers kommuns
invånare i Multiarenan som innehåller bland annat skolidrott, träningar

och matcher, alla dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll, samt

dels att det redan finns en lokal som har den teknik som krävs för att

hålla fullmäktigesammanträden med webbsändning.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera behov av ombyggnation av

befintlig fullmäktigesal och att senast i Budget för år 2025, inkludera

finansiering av eventuella föreslagna åtgärder Vilka syftar till ett fortsatt

nyttjande av fullmäktigesalen efter det allmänna valet i september 2026.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:10

Sammanfattning

Imotion nr 18/2022 av Margareta Olin (S)
- Österåkers Multihall - Vår nya

FullmäktigelokaIP, föreslås att Kommunfullmäktige hålls i Österåkers

Multiarena samt att utvärdering ska ske efter det första sammanträdet Vilket

motionären föreslår ska vara det första sammanträdet för mandatperioden

2022-2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-30.

Deltar ej i beslutet

Soña Almgren (S) deltar ej i beslutet.

Fotts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Motion nr 18/2022 avslås dels med hänvisning till att det sker en

fortlöpande och planerad idrottsverksamhet för Österåkers kommuns invånare

i Multiarenan som innehåller bland annat skolidrott, träningar och matcher, alla

dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll, samt dels att det redan finns en

lokal som har den teknik som krävs för att hålla fullmäktigesammanträden med
webbsändning.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera behov av ombyggnaden av

befintlig fullmäktigesal och att senast i Budget för år 2025, inkludera

ñnansiering av eventuella föreslagna åtgärder Vilka syftar till ett fortsatt

nyttjande av fullmäktigesalen efter det allmänna valeti september 2026.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Lokalförsörjningsavdelningen

Kultur-och fritidsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 2:| 1 Dnr. KS 2023/0027

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2023-02- I 0

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2023-02-1 0.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltning bereder ärendet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds Vidare.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 2: I2 Dnr. KS 202|/0233

Svar på motion nr 36/202I från Michael Solander (MP) - Öppna
musikskolor för pensionärer

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige

Anse motion 36/2021 besvarad med hänvisning till att pensionärer redan

erbjuds kulturella aktiviteter, samt att pensionärer genom studiecirklar och de

privata musikskolorna har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att samma
subventioner som gäller musikskoleundervisning för barn och unga även ska

gälla pensionärer.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-14.

Kultur och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-08, § 7:6

Förslag till beslut

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

motion 36/2021 besvarad med hänvisning till att pensionärer redan erbjuds

kulturella aktiviteter, samt att pensionärer genom studiecirklar och de privata

musikskolorna har möjlighet att delta i kulturella aktiviteter.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstning

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

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omxöstningslista (2:12) med 5 ja-röster och

1 nej-röster.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

<âf§ww



Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-02-0I, § 2:l2

Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

8 Soña Almgren, 2:e Vice ordf. X X

M Johan Boström X X

C Isa Wiman X X

MP Kenneth Johansson X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 5



I!

i

o
" O Sammanträdes rot k II

f" K mm nst Isens arbetsutskottsteraker p 0 0 or 0 U we
2023-02-0|

AU § 2:I3 Dnr. KS 202|/027I

Svar på motion nr 37/202I från Kristina Embäck (S)
- Inköp av

konst till kommunen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 37/2021 besvarad då det i Österåkers kommun finns en

Konstpolicy, antagen i Kommunfullmäktige, som anger hur urvalet kring

konstinköp i Österåkers kommun ska gå till.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att lokala

konstnärer ska gynnas när inköp av konst av kommunen görs.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-14.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2022-12-08, § 7:7.

Förslag till beslut

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

motion nr 37/2021 besvarad då det i Österåkers kommun fmns en

Konstpolicy, antagen i Kommunfullmäktige, som anger hur urvalet kring

konsü'nköp i Österåkers kommun ska gå till.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens

styrning, uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och

produktionsförvaltningen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Som svar på granskningsrapport gällande Kommunstyrelsens styrning,

uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och

produktionsförvaltningen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2023-01-09.

Särskilt yttrande

Soña Almgren (S) lämnar in följande skriftliga särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:14/ 01.

Kenneth Johansson (MP) lämnar in följande skriftliga särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:14/02.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av

Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av produktionsutskottet

och produktionsförvaltningen. Granskningen har resulterat i två

rekommendationer till Kommunstyrelsen, Vilka handlar om dels att

Kommunstyrelsens säkerställer delegation av beslutanderätt och att

delegationsbeslut anmäls till Kommunstyrelsen, dels att Kommunstyrelsen

säkerställer en tillräcklig uppföljning av de utskott som inrättas framöver.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Deltar ej i beslutet

Kenneth Johansson (MP) deltar ej i beslutet.

Forts.

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att som svar

på granskningsrapport gällande Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och

kontroll av produktionsutskottet och produktionsförvaltningen överlämna

förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

De förtroendevalda revisorerna

Ledningsstöd

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Återrapportering av budgetuppdrag nr 29 i budget 2022 -

Utredning om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa

drogtester på kommunens högstadieskolor och gymnasium

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Notera utredningen om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester

på kommunens högstadieskolor och gymnasium.

Sammanfattning

I budget 2022 gavs ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att

införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens högstadieskolor och

gymnasium.

Att genomföra frivilliga slumpvisa drogtester på skolor är en fråga som
diskuterats i flera kommuner under senare år. Enligt svensk lagstiftning ñnns

inga hinder för att genomföra frivilliga, slumpmässiga urintester, men det

ställer mycket höga krav på faktiskt frivillighet. Det finns idag inte ett

vetenskapligt stöd för att slumpvis drogtestning påverkar droganvändning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-09.

Förslag till beslut

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

utredningen om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på

kommunens högstadieskolor och gymnasium.

Soña Almgren (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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