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Österåker Sammanträdesprotokoll ;ör Kommunstyrelsens arbetsutskottm 2023-03-08

Närvarolista

Michaela ordförande

Mathias Lindow 1:e vice ordf.

Soña 2:e vice ordf.

ohan Boström

Isa Wiman

Kenneth ohansson

*

EfS,ät§á§âf
"

M Hampe Klein X*

KD Arne Ekstrand X*

RP Peter Nummert X*

Staffan Erlandsson Kommundirektör

Helena Kommunikationschef

Kent G Samhälls

Kristina Einebo N ' '

Krister Sembo* Hållbarhetschef

Maria * Planchef

Fredrik Nestor* Chef mark och stora

Per
" ' * Planarkitekt

Christer Armstrand* Controller

Stina Nilsson* Komm '

sekreterare

Sara Salminen Nämndsekreterare

Patrik Kommunsekreterare
* Deltar digitalt

Justerandes signaturer 1 Utdragsbestyrkande
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k Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskottstera er

AU§&I

Upprop och fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt

tillhörande handlingar.

Ärende som utgår

Ärende 25 på dagordningen Revidering av bolagmrdrzz'ngjb'r Roy/agxøattenAB 00/2

ÖVARAB aweende antal ledamöter utgår.

Ärende som tillkommer

Nytt ärende Kø'p av mar/efb'r reningwer/é z' Östanå blir nummer 28 på

dagordningen.

Justerandes signaturerWW Utdragsbestyrkande
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AU§32

Val av justerare, tid för justering samt information

Arbetsutskottets beslut

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

torsdag den 16 mars, klockan 09:00, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

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

föreslås justeras senast torsdag den 16 februari, klockan 09:00,

kommunkansliet, Alceahuset.

Information

justerandes signaturer EE/_w- Utdragsbestyrkande



OSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens
arågåsääägä

AU § 3:3 Dnr. KS 2020/0208

Svar på motion nr 22/2020 av Michael Solander (MP) - Motion

om solpaneler på kommunens fastigheter

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motionen vara besvarad då åtgärder vidtas för att ta vara på

möjligheterna att utveckla solpaneler på kommunala fastigheter.

2. Uppdra åt Armada att uppdatera utredningen om möjligheter till solceller på

befintliga kommunala fastigheter då de ekonomiska villkoren har förändrats.

Reservation

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

förslag.

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

Sammanfattning

Motionären föreslår att Österåkers kommun ska ta ett större steg mot
produktion av förnybar el genom att utreda möjligheterna till solkraft på

befintliga kommunala fastigheter, budgetera för inköp och installation av

solpaneler och inkludera solpaneler så långt möjligt i nya kommunala
fastigheter. Motionen föreslås besvaras med att delar av detta arbete redan

genomförts, men att det kan förnyas med hänsyn till att energimarknaden har

förändrats och att nya rutiner kan utvecklas inom det ej påbörjade uppdraget

”Program för hållbart byggande”. Armadas budget hanteras fortsatt genom
ägardirektiv och beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-02-20.

Forts.

Justerandes signaturer

\ i
252 _ ..

Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott“m
2023-03-08

Forts AU § 3:3

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att

1. Anse motionen vara besvarad då åtgärder vidtas för att ta vara på
möjligheterna att utveckla solpaneler på kommunala fastigheter.

2. Uppdra åt Armada att uppdatera utredningen om möjligheter till solceller på

befintliga kommunala fastigheter då de ekonomiska villkoren har förändrats.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Soña Almgren (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) och Sofia Almgrens (S) yrkanden och
finner att arbetsutskottet 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 (3:3) med 4 ja-röster och 2

nej -röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer

E! i: 2
Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

österåke"

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-03-08, § 3:3

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J

L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X
8 Soña Almgren, 2:e Vice ordf. 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 4



Österåker Sammanträdesprotckoll för Kommunstyrelsens arbetsutskottm
2023-03-08

AU § 3:4 Dnr. KS 202I/0I40

Svar på motion nr I8/202I av Michael Solander (MP) _

Utveckling av vindkraft i Österåkers kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Bifalla motionen och uppdra åt Kommunstyrelsen att utveckla kommunens
arbete med Vindkraft inom ramen för pågående arbete med Energiplan för

Osteråkers kommun samt Planeringsstrategi.

Särskilt yttrande

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

Protokollsbilaga § 3:4.

Sammanfattning

Motionären föreslår att Österåkers kommun ska ta ett större steg mot en

klimatsmart kommun i linje med Översiktsplan 2040 intentioner och föreslår

att kommunen tar fram en handlingsplan för etablering av Vindkraft i

kommunen.
Förslaget bedöms ligga i linje med kommunens mål samt med det antagna

Miljö- och klimatprogrammet. Kommunens rådigheti frågan är begränsad; då

kommunen inte själv äger den mark som anses vara lämplig för Vindkraft, eller

råder över de vattenområden som är aktuella för havsbaserad Vindkraft.

Kommunen har dock möjligheter att säga nej till etablering på olämpliga

platser. Då frågan har en stor betydelse såväl för miljö och klimat som för

möjligheterna till en robust tillgång till el-energi, finns anledning att belysa

behovet av uppdaterad kunskap och uppdaterade strategier. Underlag och

riktlinjer från 2009 kan då ses över. Motionen föreslås därför bifallas med syfte

att utveckla kommunens arbete med Vindkraft. Frågan bedöms kunna hanteras

inom arbetet med aktuell Planeringsstrategi (uppföljning av ÖP 2040) där

behovet av underlag utvärderas liksom behovet av riktlinjer och

handlingsplaner. Arbetet med Energiplan för Österåkers kommun bedöms

kunna inkludera strategier och riktlinjer för utveckling av vindkraft.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-02-20.

Forts.

justerandes signaturerKm, Utdragsbestyrkande
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Forts AU § 324

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att bifalla motionen och uppdra åt

Kommunstyrelsen att utveckla kommunens arbete med vindkraft inom ramen
för pågående arbete med Energiplan för Österåkers kommun samt

Planeringsstrategi.
\

Kenneth Johansson (MP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

Q

I _.-L
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AU § 3:5 Dnr. KS 2018/0230

Svar på motion nr I5/20I 8 av Kristin Hagegård (MP) och
Michael Solander (MP) - Vackrare stadsbild i Österåker

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige

Motion 15/2018, ”Vackrare stadsbild i Österåker” avslås, då efterfrågade och
möjliga nyttor bedöms kunna uppnås inom befintlig ordning.

Särskilt yttrande

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

Protokollsbilaga § 3:5.

Sammanfattning

Kristin Hagegård (MP) och Michael Solander (MP), har i en motion till

kommunfullmäktige 2018-09-17, § 6:10, yrkat på att kommunfullmäktige ska

besluta att instifta ett Skönhetsråd i Österåker.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att avslå motion 15/2018, ”Vackrare stadsbild i

Österåker” då efterfrågade och möjliga nyttor bedöms kunna uppnås inom
befintlig ordning.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Soña Almgren (S) biträder Kenneth Johanssons (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) och Sofia Alrngrens (S) yrkanden och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts.

usterandes signaturer Utd ragsbes rkandety
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Forts AU § 3:4

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 (3:5) med 4 ja-röster och 2

nej-röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signatuäy Utdragsbestyrkande



.,

Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-03-08, § 3:5

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X

8 Sofia Almgren, 2:e Vice ordf. X X

M Johan Boström X X

C Isa Wiman X X

MP Kenneth Johansson X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ers ättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 4 2
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AU § 3:6 Dnr. KS 2022/0092

Planbesked för del av Brännbacken H I och Hjälmsättra I:I

Arbetsutskottets beslut

1. På ansökan om att pröva detaljplan för Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra

1:1 lämna positivt planbesked för en ny Väganslutning samt

dagvattenanläggning inom området för utvecklingsetapp 1.

2. På ansökan om att pröva detaljplan för Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra

1:1 lämna negativt planbesked för utveckling av kvartersmark för verksamheter

och handel.

3. Avgift för planbesked på 19 320 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av

Kommunfullmäktige.

Särskilt yttrande

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

Protokollsbilaga § 3:6.

Sammanfattning

Ansökan om planbesked avser önskemål om planläggning för en ny förbättrad

Väganslutning mellan Skeppsdalsvägen och Brännbackens arbetsområde,

dagvattenhantering samt cirka 100 000 kvm mark för verksamheter och handel

inom del av fastigheterna Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra 1:1 ca 6,5 km
nordost om Åkersberga centrum. Samhällsbyggnadsförvaltmngen ställer sig

positiv till att pröva lämplig markanvändning genom detaljplaneläggning för de

delar av ansökan som omfattar området för utvecklingsetapp 1 som avser en

förbättrad och mer trafiksäker Väganslutning samt en anläggning för

dagvattenhantering. För de delar som i ansökan benämns utvecklingsetapp 1, 2

och 3 och som avser utveckling av ytterligare kvartersmark för verksamheter

och handel i området föreslås negativt planbesked.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-02-07.

Forts.

Justerandes signaturer

:gg E 3
Utdragsbestyrkande
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Forts AU § 3:6

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. På ansökan om att pröva detaljplan för Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra

1:1 lämna positivt planbesked för en ny väganslutning samt

dagvattenanläggning inom området för utvecklingsetapp 1.

2. På ansökan om att pröva detaljplan för Brännbacken 1:11 och Hjälmsättra

1:1 lämna negativt planbesked för utveckling av kvartersmark för verksamheter

och handel.

3. Avgift för planbesked på 19 320 kr enligt plan- och bygglovstaxa beslutad av

Kommunfullmäktige.

Kenneth Johansson (MP) yrkar avslag på beslutsmening 1.

Kenneth johannson (MP) yrkar bifall till beslutsmening 2.

Soña Almgren (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

eller Kenneth Johannsons (MP) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet

beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning Il

Ordföranden frågar nu om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Brännbacken Bygg och Fastigheter

AB
Samhällsbyggnadsförvlaltningen

Akt

Justerandes signaturer*M Utdragsbestyrkande
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AU § 3:7 Dnr. KS 202 l/0246

Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anta Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun.

Reservation

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

förslag.

Följande skriftliga reservation lämnas in: Protokollsbilaga § 3:7.

Sammanfattning

Syftet med hållbarhetspolicyn är att beskriva kommunens syn på begreppet

hållbarhet samt förhållningssätt till arbetet med hållbar utveckling.
,

I-Iållbarhetspolicyn kopplar till det strategiska området ”Hållbar framtid” i

Österåkers Vision 2040. Policyn slår bland annat fast att kommunen ställer sig

bakom Agenda 2030 och att kommunens hållbarhetsarbete ska vara en

framgångsfaktor som bidrar till högre kvalitet i arbetet, högre livskvalitet för

invånarna och en mer attraktiv kommun.

Enligt policyn ska det långsiktiga hållbarhetsperspektivet beaktas i kommunens

beslut.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-02-20.

Förslag till beslut

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

Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun.

Kenneth Johansson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Forts.

Justerandes signaturer*Q Utdragsbestyrkande

åt - “-
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Forts AU § 3:7

Propositionsordning I

Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i arbetsutskottet och finner att ärendet ska avgöras

idag.

Omröstning I

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras

idag röstar ja, den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 4 ja-röster och 1 nej-
'

röst och 1 röst avstår.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar nu om arbetsutskottét beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer_m_ Utdragsbestyrkande

3/



Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-03-08, § 3:7

"

Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X

S Soña Almgren, 2:e Vice ordf. X X

M Johan Boström X X

C Isa Wiman X X

MP Kenneth Johansson X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 4 1 1
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AU § 3:8 Dnr. KS 2023/0059

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2023

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2023.

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 signaturerm Utdragsbestyrkande

Ä*
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AU § 3:9 Dnr. KS 2023/0059

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2023

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2023.

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 finner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturerm Utdragsbestyrkande

(â/w
M-..
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arägäs;äå<$§

AU § 3:10 Dnr. KS 2023/0059

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2023

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2023.

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 ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer

SI
:

Utdragsbestyrkande
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AU § 3:I I
Dnr. KS 2023/0034

Årsredovisning för år 2022 för Österåkers kommun och dess

bolag

Arbetsutskottets beslut

Ärendet: bereds Vidare.

Sammanfattning

Årsredovisning för år 2022 för Österåkers kommun och dess bolag.

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 finner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturer

R'
E

Utdragsbestyrkande
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AU § 3: I 2 Dnr. KS 2023/0042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022.

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 ñnner att så är fallet.

Expedieras
Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturergå Utdragsbestyrkande

á, x
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AU § 3: I 3 Dnr. KS 2023/0042

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2022

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2022.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturerm“. Utdragsbestyrkande
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AU § 3:I4 Dnr. KS 2023/00I6

Bildande av helägt kommunalt koncernbolag Österåkers

stadshus AB jämte dotterbolag

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Bildande av helägt kommunalt koncernbolag Österåkers stadshus AB jämte

dotterbolag.

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 ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerM Utdragsbestyrkande

å
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AU § 3: I 5 Dnr. KS 2022/0I 56

Ärendehandbok

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Ärendehandbok.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerw Utdragsbestyrkande

(6/ /_W .
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AU § 3:I6 Dnr. KS 2023/0072

Riktlinjer Kommunstyrelsens beredningsprocess

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Riktlinjer Kommunstyrelsens beredningsprocess.

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 ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerMM_ Utdragsbestyrkande
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AU § 3: I7 Dnr. KS 2023/0024

Evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv vid extraordinär

händelse

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Anta evakueringsplan för Österåkers kommunarkiv enligt bilaga till

tjänsteutlåtandet daterat 2023-0'1-25.

Sammanfattning

Österåkers kommun är i behov att anta evakueringsplan för Österåkers

kommunarkiv då kommunarkivet är beläget i skyddsrumsklassade lokaler.

Österåkers kommuns arkivbestånd är en del av det nationella kulturarvet som
behöver evakueras i de fall lokalerna behöver brukas som skyddsrum.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-25.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att anta evakueringsplan för Österåkers

kommunarkiv enligt bilaga till tjänsteutlåtandet daterat 2023-01-25.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Utdragsbestyrkande
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AU § 3:l8 Dnr. KS 2023/0058

Riktlinjer för Österåkers kommuns flaggning

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Riktlinjer för Österåkers kommuns Haggning.

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 ñnner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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AU § 3:!9 Dnr. KS 202I/0229

Syar på motion nr 34/202I av Anne-Christine Furustrand (S)
-

Osteråker borde införskaffa en regnbågsflagga

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Svar på motion nr 34/2021 av Anne-Christine Furustrand (S)
- Österåker

borde införskaffa en regnbågsflagga.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerW. Utdragsbestyrkande
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AU § 3:20 Dnr. KS 2023/00l8

Avskrivning av fordran

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunens fordran avskrives gentemot personen enligt nedan:

Kundref: 306985 + 302293 Kapitalbelopp 53,757 kr

2. Uppdra åt Kommundirektören att analysera det ökande antalet

avskrivningar och återrapportera till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning får Ekonomidirektör besluta om
avskrivning upp till 1 prisbasbelopp och Kommunstyrelsens arbetsutskott om
avskrivning upp till 2 prisbasbelopp. 2023 är prisbasbeloppet 53.500 kr. Mot
bakgrund av gällande delegationsordning föreslås avskrivning av fordran enligt

nedan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-02-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att kommunens fordran avskrives gentemot
personen enligt nedan:

Kundref: 306985 + 302293 Kapitalbelopp 53,757 kr.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdra åt:
1

Kommundirektören att analysera de större antalen avskrivningar

Propositionsordning

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

Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
“

3” g "
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AU § 3:2I Dnr. KS 2023/0050

Arkivansvarig för Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Utse kanslichef till arkivansvarig för Kommunstyrelsen från och med 2023-

01-01.

2. Uppdra till kanslichef att i samråd med berörda utse arkivhandläggare för

Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt arkivreglementet ÖFS 2019:1§4, ska arkivansvarig ha det övergripande

ansvaret för myndighetens arkivhantering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens föwaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-02-'12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att

1. Utse kanslichef till arkivansvarig för Kommunstyrelsen från och med 2023-

01-01.

2. Uppdra till kanslichef att i samråd med berörda utse arkivhandläggare för

Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerRI_ Utdragsbestyrkande
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AU § 3:22 Dnr. KS 2023/005I

Utse dataskyddsombud för Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Utse dataskyddsombud för Kommunstyrelsen.

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 ñnner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerMM Utdragsbestyrkande
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AU § 3:23 Dnr KS 2023/0056

Återrapportering av uppdrag i Verksamhetsplan 2023 om
planerade insatser och genomförande med fokus på civil

beredskap

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår' Kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna återrapporteringen av planerade insatser och dess genomförande

på området civil beredskap.

2. Österåker ställer sig positiv till att vara en av MSst utvalda

försökskommuner inom området civil beredskap.

Sammanfattning

I Verksamhetsplan 2023 gavs ett uppdrag om att säkerställa ett intensiñerat

arbete inom området civil beredskap. En återrapportering ska ske till

kommunstyrelsen senast mars 2023.

I bilaga redovisas de lagstadgade åtgärder som kommunen ska vidta under året

samt de åtgärder som innebär en egen ambitionshöjning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-02-13.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att

1. Godkänna återrapporteringen av planerade insatser och dess genomförande

på området civil beredskap.

2. Österåker ställer sig positiv till att vara en av MSB:s utvalda

försökskommuner inom området civil beredskap.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

usteran ES SI naturer t rags es f' n ed
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AU § 3:24 Dnr. KS 2023/0070

Uppdrag att utreda lokalisering av ny simhall

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds Vidare.

Sammanfattning

Uppdrag att utreda lokalisering av ny simhall.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer

å ! 2

Utdragsbestyrkande
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AU § 3:25 Dnr. KS 2023/007I

Fastställande av antal styrelseledamöter, antal Iekmannarevisorer

samt beslut om arvodesgrupp och arvodesnivå avseende de

kommunala bolagen

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Fastställande av antal styrelseledamöter, antal lekmannarevisorer samt beslut

om arvodesgrupp och arvodesnivå avseende de kommunala bolagen.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer M_ Utdragsbestyrkande

<..
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AU § 3:26 Dnr. KS 2023/0038

Revidering Kommunstyrelsens delegationsordning

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Revidering Kommunstyrelsens delegationsordning.

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 finner att så är fallet.

Expedietas

Akt

Justerandes signaturerww- Utdragsbestyrkande
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AU § 3:27 Dnr. KS 2023/0036

Köp av mark för reningsverk i Östanå

Arbetsutskottets beslut

Ärendet bereds vidare.

Sammanfattning

Köp av mark för reningsverk i Östanå.

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 finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes siånatzurerkw _____________ Utdragsbestyrkande
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