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Kommägätågezläâg

Ks § 2:|

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Ärende som utgår

- Ärende 3 på dagordningen Fäm'zyhzhg de! avfastigheten Smedby 79:7 utgår.

- Ärende 16 på dagordningen Köp av mark/är reningsverk z' Östanâ utgår.

- Ärende 17 på dagordningen Revidering Kommumylrelrem delegationsordning utgår.

Ärende som tillkommer

- Nytt ärende Ömgaføágør blir nummer 19 på dagordningen.

usterandes signature Utdragsbest rkandeY
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KS § 2:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Soña Almgren (S) till justerare. Protokollet justeras

senast måndag den 27 februari, kl. 09.30 hos kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Soña Almgren (S) till justerare. Protokollet

föreslås justeras senast måndag den 27 februari, kl. 09.30 hos kommunkansliet,
Alceahuset.

Information

Jüsterandes signaturerR
_

Utdragsbestyrkande
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KS 5 2:3 Dnr. KS 20I6IO360

Försäljning av fastigheten Husby 3:45

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende försäljning av Husby
3:45 till Fondamentor Skolfastigheter AB.

Särskilt yttrande

Peter Nummert (RP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:3.

Sammanfattning

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

Fönêo/a inom Täá'ø" 2:8.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:4.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-17.

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 Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Fondamentor Skolfastigheter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

JusterandessignatureL Utdragsbestyrkande
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KS § 2:4 Dnr. KS 202I/0I86

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

Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

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

planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).

Särskilt yttrande

Michaela Fletcher (M) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:4/01.

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

Protokollsbilaga § 2:4/02.

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

Protokollsbilaga § 2:4/03.

Sammanfattning

Enligt motionären behöver kommunen aktivt arbeta med klimatanpassning för

att kunna möta framtida utmaningar. Vidare föreslår motionären att om en

uppföljning av ldirnatanpassningsplanens åtgärdsplan ej har gjorts så ska detta

ges i uppdrag till Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett

pågående arbete med uppföljning av ldimatanpassningsplanen och bl.a. i

samband med kommunens planeringsstrategi (inkl. uppföljningen av ÖP)
kommer uppföljningen av kljxnatanpassningsplanen att redovisas och förslag

på fortsatt arbete föreslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:5.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Forts.

Justerandes signaturer EF __ Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 2:4

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anse
motion nr 31 /2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med
uppföljning av ldimatanpassningsplanen, med koppling till bl.a.

planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).

Kenneth johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen 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& Utdragsbestyrkande
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KS § 2:5 Dnr. KS 202I/0l87

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

om delningsboende för unga vuxna

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

med nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Särskilt yttrande

Michaela Fletcher (M) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:5/01.

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

Protokollsbilaga § 2:5/02.

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

Protokollsbilaga § 2:5/03.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att kommunens
allmännytüga bostadsbolag Armada ska få i uppdrag att uppföra bostäder för

delningsboende med ett upplägg som passar Österåkers kommuns unga vuxna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:6.

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

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

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

motionen nr 32/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med
nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning.

Peter Nummert (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Kennetjohansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Forts.

Justerandes signature Utdragsbes kandetyr

\-.,
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Forts. KS § 2:5

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och ñnner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturerüi Utdragsbestyrkande
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KS § 2:6 Dnr. KS 2022/03|5

Vattentjänstplan för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

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. Samhällsbyggnadsförvalmmgens 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:7.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uppdatera och komplettera

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

av en vattentjänstplan.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltrüngen

Akt

Justerandessignaturewb Utdragsbestyrkande
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KS § 2:8 Dnr. KS 2023/00I I

Operatör för drönarverksamhet i Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

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 drönarverksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:9.

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 Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Katarina Nilsson

Samhällsbyggnadsförvaltningens

Akt

usterandes signature Utdragsbes rkandety
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KS § 2:9 Dnr. KS 2022/OI52

Svar på motion nr I8/2022 av Margareta Olin (S)
- Österåkers

Multihall - vår nya Fullmäktigelokal?

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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 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.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären 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

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-02-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget 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 ñnns en
lokal som har den teknik som krävs för att hålla fullmäktigesammanträden med
webbsändning.

Forts.

JusterandessignaturfR Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 2:9

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera behov av ombyggnation av

befintlig fulhnäktigesal 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.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens béslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras

Lokalförsörjningsavdelningen

Kultur-och fritidsförvaltningen

Akt

Justerandes“mamma-Ex Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS 2023/0027

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag per 2023-02- I 0 samt omremittering av vissa

medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att

det finns 49 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2023-

02-10.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift

om att det fmns 38 väckta medborgarförslag som inte är

färdigbehandlade per 2023-02-10.

3. Medborgarförslag nr 29/2021, nr 9/2022, nr 10/2022, nr 11/2022, nr

12/2022, nr 13/2022, nr 15/2022, nr 18/2022 och nr 24/2022
remitteras om enligt nedan, med anledning av den nya politiska

organisationen för mandatperioden 2023-2026:

av förslaget.

Medborgarförslag Tidigare remitterad till: Remitteras om till:

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
nr 29/2021 Kommunstyrelsen som på delegation från
- Hundrastgård i delegation från Kommunfullmäktige och efter

Täljöviken/Fredsborg Kommunfullmäktige fattar behandling av

slutgiltigt beslut med anledning Kommunstyrelsens tekniska

av förslaget. utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag Kommunstyrelsen som på Utbildningsnämnden samt till

nr 9/2022 delegation från Kommunstyrelsen som på
- Öppna Åsättra Kommunfullmäktige och efter delegation från

förskola igen behandling av Kommunfullmäktige fattar

.. Kommunstyrelsens slutgiltigt beslut med anledning
(se aven . ..

medborgarförslag nr
prodlulfüonsutskott, fattar

.

av forslaget.

12/2022)
slutg11t1gt beslut med anlednmg

Justerandessignatur% Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag Tidigare remitterad till: Remitteras om till;

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
nr 10/2022 Kommunstyrelsen som på delegation från
- Städdag för hela delegation från Kommunfullmäktige och efter

Österåker Kommunfullmäktige fattar behandling av

slutgiltigt beslut med anledning Kommunstyrelsens tekniska

av förslaget. utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen, efter

nr 11/2022 Kommunstyrelsen varefter behandling av
- Mark till Kommunfullmäktige fattar Kommunstyrelsens tekniska

solcellsanläggningar i slutgiltigt beslut med anledning utskott, varefter

kommunen av förslaget. Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Medborgarförslag Kommunstyrelsen som Utbildningsnämnden samt till

nr 12/2022 på delegation från Kommunstyrelsen som på
- Öppna Åsättra Kommunfullmäktige och efter delegation från

förskola behandling av Kommunfullmäktige fattar

(se även
Kommunstyrelsens slutgiltigt beslut med anledning

medborgarförslag nr

9/2022)

produktionsutskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

av förslaget.

Medborgarförslag nr Byggnadsnämnden, till Byggnadsnämnden samt till

13/2022 Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
-Förenings- Kommunstyrelsen som på delegation från

information vid delegation från Kommunfullmäktige och efter

infarten Kommunfullmäktige fattar behandling av
276 slutgiltigt beslut med anledning Kommunstyrelsens tekniska

av förslaget. utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag nr Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
15/2022

\

Kommunstyrelsen som på delegation från
- Cykelväg från delegation från Kommunfullmäktige och efter

Ljusterö IS till Linanäs Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

behandling av

Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag nr

18/2022
- Slussens ombyggnad

Tekniska nämnden som
på delegation från

Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Kommunstyrelsen som på
delegation från

Kommunfullmäktige och efter

behandling av

Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Justerandessignum Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag nr Tekniska nämnden som på Kommunstyrelsen som på
24/2022 delegation från delegation från
- Parkerings-belysning Kommunfullmäktige fattar Kommunfullmäktige och efter

Idskärsvägen 2 slutgiltigt beslut med anledning behandling av

av förslaget. Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Särskilt yttrande

Michaela Fletcher (M) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:10/01.

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

Protokollsbilaga § 2:10/02.

Sammanfattning

Ärendet avser redovisning till Kommunfullmäktige, Vilket sker två gånger per

år, gällande ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag. Det
finns 49 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2023-02-10. Det
finns 38 väckta medborgarförslag som inte är färdigbehandlade per 2023-02-

10. Ärendet avser även omremittering av Vissa medborgarförslag med
anledning av den nya politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-02-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det

finns 49 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2023-02-10.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om
att det finns 38 väckta medborgarförslag som inte är färdigbehandlade per

2023-02-10.

3. Medborgarförslag nr 29/2021, nr 9/2022, nr 10/2022, nr 11/2022, nr

12/2022, nr 13/2022, nr 15/2022, nr 18/2022 och nr 24/2022 remitteras om
enligt nedan, med anledning av den nya politiska organisationen för

mandatperioden 2023-2026:

Forts.

Justerandessignatur@ Utdragsbestyrkande



Österåker

Forts. KS § 2:10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

Täljöviken/Fredsborg Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Medborgarförslag Tidigare remitterad till: Remitteras om till:

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
nr 29/2021 Kommunstyrelsen som på delegation från
- Hundrastgård i delegation från Kommunfullmäktige och efter

behandling av

Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattat slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag
nr 9/2022
- Öppna Åsättra

förskola igen

(se även

medborgarförslag nr

12/2022)

Kommunstyrelsen som på

delegation från

Kommunfullmäktige och efter

behandling av

Kommunstyrelsens

produktionsutskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Utbildningsnämnden samt till

Kommunstyrelsen som på

delegation från

Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

medborgarförslag nr

9/2022)

produktionsutskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
nr 10/2022 Kommunstyrelsen som på delegation från
- Städdag för hela delegation från Kommunfullmäktige och efter

Österåker Kommunfullmäktige fattar behandling av

slutgiltigt beslut med anledning Kommunstyrelsens tekniska

av förslaget. utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen, efter

nr 11/2022 Kommunstyrelsen varefter behandling av
- Mark till

_

Kommunfullmäktige fattar Kommunstyrelsens tekniska

solcellsanläggningar i slutgiltigt beslut med anledning utskott, varefter

kommunen av förslaget. Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Medborgarförslag Kommunstyrelsen som Utbildningsnämnden samt till

nr 12/2022 på delegation från Kommunstyrelsen som på
- Öppna Åsättra Kommunfullmäktige och efter delegation från

förskola behandling av Kommunfullmäktige fattar

.. Kommunstyrelsens slutgiltigt beslut med anledning
(se aven

av förslaget.

Justerandessignatureü Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

Ljusterö IS till Linanäs Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

2023-02-20

Medborgarförslag nr Byggnadsnämnden, till Byggnadsnämnden samt till

13/2022 Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
w-Förenings- Kommunstyrelsen som på delegation från

information vid delegation från Kommunfullmäktige och efter

infarten Kommunfullmäktige fattar behandling av

276 slutgiltigt beslut med anledning Kommunstyrelsens tekniska

av förslaget. utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag nr Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
15/2022 Kommunstyrelsen som på delegation från
- Cykelväg från delegation från Kommunfullmäktige och efter

behandling av

Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

- Parkerings-belysning

Idskärsvägen 2

Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Medborgarförslag nr Tekniska nämnden som Kommunstyrelsen som på
18/2022 på delegation från delegation från

- Slussens ombyggnad Kommunfullmäktige fattar Kommunfullmäktige och efter

slutgiltigt beslut med anledning behandling av

av förslaget. Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Medborgarförslag nr Tekniska nämnden som på Kommunstyrelsen som på
24/2022 delegation från delegation från

Kommunfullmäktige och efter

behandling av

Kommunstyrelsens tekniska

utskott, fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och fmner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer

i! 3

Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2:I I Dnr. KS 202I/0233

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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 Väckti Kommunfullmäktige föreslår motionären att samma
subventioner som gäller musikskoleundervisning för barn och unga även ska

gälla pensionärer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:12.

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 beslutsförslaget 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 Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Kultur och fritidsnämnden

Akt

Juâterandes signatureEE-'Ig Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2:l2 Dnr. KS 202I/027I

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

konst till kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motion nr 37/2021 besvarad då det i Österåkers kommun finns en
Konstpoh'cy, antagen i Kommunfullmäktige, som anger hur urvalet kring

konstinköp i Österåkers kommun ska gå till.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Uppdra till Kommundirektören att återkomma med förslag på revidering av
\

konstpolicy.

Sammanfattning

I en motion väckti Kommunfullmäktige föreslår motionären att lokala

konstnärer ska gynnas när inköp av konst av kommunen görs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:13.

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 beslutsförslaget innebärande

1. Anse motion nr 37/2021 besvarad då deti Österåkers kommun finns en
Konstpolicy, antagen i Kommunfullmäktige, som anger hur urvalet kring

konstinköp i Österåkers kommun ska gå till.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Uppdra till Kommundirektören att återkomma med förslag på revidering av

konstpolicy.

Forts.

iujerandes signaturer

.s i ; Utdragsbestyrkande



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

Forts. KS § 2:12

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras
Kultur- och fritidsnämnden

Akt

usäerandes signaturerg Utdragsbestyrkande



öSteråker Sammanträdesprotokoll för' Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2:|3 Dnr. KS 2022/0297 -

Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens

styrning, uppföljning och kontroll av Produktionsutskottet och

produktionsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

Som svar på granskningsrapport gällande Kommunstyrelsens styrning,

uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och

produktionsförvaltningen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2023-01 -09.

Reservation

Sofia Almgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Följande skriftliga reservation lämnas in: Protokollsbilaga § 2:13 /01.

Särskilt yttrande

Peter Nummert (RP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:13/02.

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

Protokollsbilaga § 2:13/03.

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 arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Forts.

Justerandes signaturer _ Utdragsbes rkandety



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

Forts. KS § 2:13

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 produktionsförvaltnhugen överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Soña Almgren (S) yrkar avslag på ärendet.

Peter Nummert (RP) biträder Soña Alrngrens (S) avslagsyrkande.

Kenneth Johansson (MP) biträder Sofia Alrngrens (S) avslagsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller Soña Alrngrens (S) avslagsyrkande 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 (2:13) med 8 ja-röster och
4 nej -röster.

Expedieras

De förtroendevalda revisorerna

Ledningsstöd

Akt

Justerandes signaturer-Qx Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-02-20 § 2:I3

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
S 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 - Monica K. 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 8 4



ÖSteråke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2:I4 Dnr. KS 2022/0l59

Återrapportering av budgetuppdrag nr 29 i budget 2022 -

Utredning om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa

drogtester på kommunens högstadieskolor och gymnasium

Kommunstyrelsens beslut

Notera utredningen om möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester

på kommunens högstadieskolor och gymnasium.

Särskilt yttrande

Peter Nummert (RP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga g 2:14. ^

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 finns

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

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

vetenskapligt stöd för att slumpvis drogtestning påverkar droganvändning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-02-01, § 2:15.

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.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(NI) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
Akt

Justerandessignature% Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2: I 5 Dnr. KS 2023/0006

Inrättande av Personalberedning för mandatperioden 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen inrättar en personalberedning under mandatperioden 2023-

2026.

Sammanfattning
\

Inrättande av Personalberedning för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-02-14.

Förslag till beslut .

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

Kommunstyrelsen inrättar en personalberedning under mandatperioden 2023-

2026.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

JusäerandessignaturerR . Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2:!6 Dnr. KS 2023/0006

Val av ledamöter till personalberedningen för mandatperioden
2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Utse Kommunstyrelsens presidium till ledamöter i personalberedningen i

Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

Val av ledamöter till personalberedningen för mandatperioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-02-14.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens presidium till ledamöter i personalberedningen i Österåkers

kommun för mandatperioden 2023-2026.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsens beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunalråden
Akt

Juste;andes signaturerQ Utdragsbestyrkande



LL”, Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2: I 7 Dnr. KS 2023/00I7

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

finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under

sammanträdet. Anmälan av meddelanden och information som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2023-01-16 - 2023-02-15.

- Minnesanteckningar från Tillgänglighetsvandring i Folkets hus, 2022-
\

02-22.

- Minnesanteckningar för Kommunala Pensionärsrådet 2022-12-01.

- Information - Behandling av journalinformation efter avslutat

användande av tjänsten Svevac, Inera, 2022-12-12.

- Nominering av deltagare i Pensionärsrådet år 2023, PRO Åkersberga

2023-01 -06.

- Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämnden 2023-02-02, § 1:5,

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kultur- och fritidsnämnden.

- Cirkulär 23:06: Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare

som omfattas av PA-KL, SKR, 2023-02-08.

Postlista v. 2-6/2023

Expedietas

Akt

Justerandes signaturerE Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-02-20

KS § 2: I 8 Dnr. KS 2023/00 I 8

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 2023-01-16, § 1:9). 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, fmns 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 2022-12-12 - 2023-02-15.

Kommundirektören har 2023-01-16 beslutat om en Tf. chef för

Upphandlingsenheten. 2023-01-16 - 2023-02-12. Dnr KS 2023/0009. Beslutet

fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Ekonomidjrektören har 2023-01-17 beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
delegationsordning p. 4.1, Avskrivning av fordringar upp till 1 prisbasbelopp

(pbb). 2022 var prisbasbeloppet (pbb) 48 300 kr. Antalet fordringar är 34 st

och avser perioden 20220701-20221231, totalbelopp 363 347,87 kr. AV dessa

fordringar avser 7 st dödsbo, 4 st skuldsanering avslutad, 1 st tvist, 21 st

eftergift samt 1 st konkurs. Dnr: KS 2023/0002..

Kommundirektören har 2023-01-24 beslutat om en Tf. chef för

Upphandlingsenheten. 2023-01-25 - 2023-02-12. Dnr KS 2023 /0009.
Föregående beslut om tf för enheten upphör i och med det här att gälla.

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Kommundirektören har 2023-02-02 beslutat om en Tf. Ekonomichef för

ekonomiavdelningen. 2023-02-13 - 2023-02-17 Dnr KS 2022/0009. Beslutet

fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Forts.

Justerandes signaturer@\ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommägätêröezlfäg

Forts. KS § 2:18

Kommundirektören har 2023-02-02 beslutat om en Tf. chef för

Upphandlingsenheten. 2023-01-25 - 2023-02-19. Dnr KS 2023/0009.
Föregående beslut om tf för enheten upphör i och med det här att gälla.

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Expedietas
Akt

Justerandes signaturerQ_- Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommägáäröezläâg

KS § 2: I 9 Dnr. KS 2023/0045

Övriga frågor

Michaela Fletcher (M) anmäler övrig fråga gällande Signal. Ordföranden
uppmanar Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för mandatperioden
2023-2026 att ladda ned applikationen Signal. Detta för att underlätta

kommunikation från Krisledningsnämndens ordförande i samband med
Krisledningsnämndens arbete.

Expedieras
Akt

Justerandes signaturer
s !å Utdragsbestyrkande


