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i Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommunzfägglålitjå;

KF§I:|

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av två justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom
kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i

tidningarna Åkersberga Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet

och Dagens Nyheter.

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges

ledamöter och ersättare.

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in.

Av näwarolista enligt bilaga 1:1 /2020 framgår tjänstgörande ledamöter och

ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

måndagen den 3 februari kl. 12.30 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens
webbplats och på den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Åkersberga.

Till justerare av dagens protokoll väljs Ingela Gardner (M),J0han Boström (M)
och Margareta Olin (S).

Bilaga I : I/2020 Närvarolista

ñüemn s signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2020-01_27 Österåker
Mandatfördelning: Mz'18, 5:9, RPIS, SD:5, L:4, C23, V23, MP22, KDz2

Bilaga I:II2020 Närvaro/Upprop

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare “2
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2020-01-27

Österåker

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)

Bilaga I:I/2020 Närvaro/Upprop Ersättare
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L Österåker Sammanträdesprotoko" för Kommunfullmäktige

2020-0 | -27

KF§ |;2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendcna kompletteras med
ärende 3i - Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S)

- Carl-Henrik Lekman (S).

Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med en ny punkt 3 på

dagordningen bland annat innehållande information till Kommunfullmäktige.

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas och

finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet

(37%
Justerand signaturer Utdragsbestyrkande



L_ Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfägäâljt-iå;

KF§I:3

Information till Kommunfullmäktige samt tyst minut för

att hedra Förintelsens offer

'I'illförordnad Kommundirektör Katarina Freme informerar kort om den

planerade tillfälliga stängningen av Österåkers gymnasium under tisdagen den

28 januari och onsdagen den 29 januari med anledning av uppkommen
händelse.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) informerar om att två

stålkuber har placerats ut vid Solskiftesskolan respektive Österåkers

gymnasile som en del i Raoul W/allenbcrg Academys program där 30 svarta

kuber i stål har skickats till utvalda skolor i landet. Kubcrna representerar

varsin artikel ur FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Solskiftesskolan har

fått artikel 29 - rätten till pliktcr medan Österåkers Gymnasium har fått artikel

19- rätten till yttrandefrihet. Under våren ska skolorna arbeta med sina

respektive rättigheter.

Kommunfullmäktiges ordförande crinrar om att dagens datum markerar 75 år

sedan förintelselägret Åuschwitz-Birkcnau befriadcs. Datumet utgör

internationell minncsdag för Förintelsens offer. Ordföranden håller ett tal och

leder Kommunfullmäktige i en tyst minut för att minnas och hedra

Förintelsens offer.

CW
\

/k
Justeran s signaturer Utdragsbestyrkande
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x<eaf§=§ Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-0 I -27

KF § |:4 Dnr. KS 2020/0036

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde

2019-12-09

b. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-08

c. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr '15/2018, nr 17 /2018,

nr 15/2019 och nr 21/2019

d. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av intern

kontroll avseende etik, korruption och ocgendighetcr

e. Förskole- och grundskolcnämndens återrapportering av uppdrag nr 30 i

budget 2019 - Utökning av antal timmar i idrott och hälsa

f. Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndcns återrapportcring av

uppdrag nr 29 och nr 33 i ärende om Budget 2019

g. lå'Örskolc- och grundskolcnämndens samt Gymnasic- och

vuxcnutbildningsnämndens återrapportcring med anledning av

.Kommunfullmäktiges beslut gällande motion nr 21/2017 av Margareta

Olin (S)
- Skolor saknar porrñltcr på sina datorer

h. Länsstyrelsens rapport från inspektion den 7 november 2019 hos

Överförmyndaren i Österåkers kommun
i. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S)

-

Carl-Henrik Lekman (S).

mn
Justerande signaturer Utdragsbestyrkande



Ä Osteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommunzfäääâlitjå;

KF § l:5 Dnr. KS 20I9/0020

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Förskole- och gtundskolenämndens ordförande Hampe Klein (M) har

besvarat interpellation nr 13/2019 - På vilket sätt kommer du som KSO
och allianspartierna att garantera att alla elever, också dem som går i

Helleborus i Åkersberga får det stöd de behöver? av Ann-Christine

Furustrand (S)

Det noteras att bcsvarande av interpellation nr 13 /2019 har överlämnats från

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) till Hampa Klein (M)

Ordföranden konstaterar efter att interpellation nr '13/2019 har behandlats, att

den i fullmäktiges arbetsordnings avsatta tid om 1 timme för behandling av

frågor och interpellationer, har passerat, varför besvarandc av interpellation nr

'14/2019 hänskjuts att behandlas efter ärende 19 på dagordningen - Inkomna

medborgarförslag.

Ordföranden ñnncr att fullmäktige samtycker till detta.

Expedieras

Kommunkansliet

Om M
Juste ande ignaturer Utdragsbestyrkande



L_ Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunzfägguäaå:

KF § |:6 Dnr. KS 20|3l03 [4

Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7: I 5 m.f|.

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Exploateringsavtal för Runö 7:15 mil.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 (KS § 1:6) att ge

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva en ändring av nuvarande

markanvändning inom planområdet Runö 7:'15 mfl. Ett detaljplancförslag för

Runö 7:15 m.fl. finns upprättat för antagande. Detaljplancområdet har en

ungefärlig yta om 1,1 ha och omfattar fem fastigheter, som planläggs för

kvartersmark för handel och verksamheter, samt för allmän plats som park.

Detaljplanen innebär att markanvändningen ändras från bostadsändamål till

handel och verksamheter. Fått cxploateringsavtal har tagits fram mellan

W/olfram Runö sjusexton AB och Österåkers kommun. Avtalet reglerar bland

annat ansvar för utbyggnad samt kostnader för allmänna anläggningar som
berörs av exploateringen, kvartersmark, anslutning till allmänna Va-

anläggningar samt markövcrlåtclser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01 -08, § 1:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

?Å
Justerande ignatu rer Utdragsbestyrkande



2” OSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommunzfägäâlfå;

KF § I:7 Dnr. KS 20I7/0I 30

Antagande av detaljplan för Runö 7: I 5 m.fI.

Kommunfullmäktiges beslut

Anta Detaljplanen för Runö 7:15 mil.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Runö 7:15 m.fl. har upprättats av

Samhällsbyggnadsföwaltningcn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra

lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett strategiskt läge vid infarten till

Åkersberga samt att skapa en mer enhetlig karaktär längs Rallarvägcn.

Planområdet är beläget mellan Rallarvägcn och väg 276 och omfattar

fastigheterna Runö 7:15-7:17 och 7:91 samt delar av fastigheten Runö 7:108.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, §
'124.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-26.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande .Michaela 'Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnads förvaltningen

”?

Jilnde gnatu rer Utdragsbestyrkande
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7 ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-0 I -27

KF § I:8 Dnr. KS 20I9/0I59

Antagande av detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn

2:506 m.f|.)

Kommunfullmäktiges beslut

Anta Detaljplanen för Svinninge handel (Svartgarn 2:506

m.fl.).

Sammanfattning

Detaljplancns syfte är att möjliggöra utveckling av området vid Svinninge

handel med utökade ytor för handel, kontor och Viss service. Detaljplanen ska

säkerställa att ny byggnad utförs och placeras på sådant sätt att risker kopplade

till den befintliga bensinstationcn hanteras. Detaljplanen ska även säkerställa att

dagvatten hanteras så att inte negativa effekter uppkommer på byggnader inom

planområdet eller på nedströms liggande områden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, § 1:5.

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-20.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnncr frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsföwaltningcn

(

.

?firande signaturer Utdragsbestyrkande



2:? Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-0 I -27

KF § l:9 Dnr. KS 20I9/008I

Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till

Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.

2. Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla till och

med 2020,varpå nya miljömål tas fram.

3. Kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie

medlemmar fungerar som politisk styrgrupp för

utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.

4. Finansiering av arbetet med miljömål och
Hållbarhetsramverk sker inom befintlig ram.

Sammanfattning

Österåkers kommun har i dagsläget över '150 styrande dokument som

innehåller mål, riktlinjer eller regleringar inom miljö- och hållbarhctsområdct.

Detta innebär svårigheter när det gäller möjligheterna till målstyrning och

effektivitet i miljö- och hållbarhetsarbctct. I samband med att Österåkers

miljömål 2016-2019 löper ut föreslås därför att ett Hållbarhctsramverk

utvecklas för kommunen. Det övergripande syftet med ett I-Iållbarhctsramverk

är att effektivisera och förstärka arbetet med hållbar utveckling i Österåkers

kommun:
° Ge en Överblick över antagna mål och riktlinjer

° Ge en överblick över befintliga styrdokument
' Kartlägga målkonfliktcr

° Kartlägga möjliga synergicr mellan olika mål och ge förutsättningar att

samordna hållbarhctsarbctct

° Underlätta uppdateringar av mål och styrdokument
° Underlätta målstyrning, uppföljning och kvalitet

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, § 1:7.

Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Forts .

(JLi/Jam
s signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:9

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag med ändring av beslutssats 3 från:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KS-AU) ordinarie medlemmar fungerar

som politisk styrgrupp för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk

till:

Kommuns/Växeln;p/amzrbe/søz/s/eol/I ordinarie medlemmar fungerar som politisk

styrgrupp för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.

Francisco Contreras (V) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande samt yrkar på

tillägg av bcslutssats 3 innebärande att gruppledare i partier som inte finns

representerade i Planarbetsutskottct får delta i arbetet med att ta fram

miljömålen och I-Iållbarhctsramverk.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

avseende bcslutssatscr 1,2 och 4 och frågar om detta även kan bli fullmäktiges

beslut samt ñnncr frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens reviderade förslag avseende beslutssats

3 mot Francisco Contrcras (V) förslag avseende beslutssats 3 och ñnncr att

fullmäktige beslutat i enlighet Kommunstyrelsens reviderade förslag.

Omröstning
Votcring begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

reviderade förslag avseende beslutssats 3 och nej-röst för bifall till Francisco

Contrems (V) förslag avseende beslutssats 3.

Efter att Ann-Christine Furustrand (S) har avgctt sin röst muntligen utfallet

omröstningen med 29 ja-röster, 20 nej-röster, '1 har avstått och '1 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

reviderade förslag avseende bcslutssats 3.

Omröstningslista KF § |29

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerand sigrá'atu rer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF |/2020 . . 0
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L Österåker Sammanträdesprotokoll för

Kommurgääglâlitjå;

KF§I:IO Dnr. KSZOI9/O3I5

Försäljning av fastigheten Berga I I:49 genom bolagsaffär

av Tunadotter AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Försäljningen av fastigheten Berga 11:49, via en
bolagsförsäljning till Landia AB, för 60 Mkr med 25 procent

avdrag för latent skatt innebärande en nettoförsäljning på
ca. 58,5 Mkr godkännes.

2. Bolagsordningen för Tunadotter AB, upphör att gälla från

det datum då bolagsförsäljningen trätt i kraft.

3. Ägardirektivet för Armada Fastighets AB inklusive

dotterbolag omfattar ej bolaget Tunadotter AB, från det

datum då bolagsförsäljningen trätt I kraft.

4. Styrelseledamöter samt lekmannarevisorer med suppleant i

Tunadotter AB, entledigas från det datum då
bolagsförsäljningen trätt i kraft.

Protokollsanteckning

I det fall beslut fattas om försäljning av fastigheten Berga '11:49 genom
försäljning av Armadakoncerncns bolag Tunadottcr AB till AB Landia och

detta beslut ej skulle fortsatt leda till ett fullgjort föwärv, enligt det avtal som
ligger till grund för detta beslut, så yrkar Roslagspartiet att Armada Fastighets

AB går Vidare med tidigare till styrelsen framlagt förslag om att utveckla och

ombilda hotellfastigheten till studentbostäder för uthyrning av

Armadakonccrnen. Roslagspartict Vill få klargjort att inga avsiktsförklaringar

eller andra utfästclser om avtal med kommunen finns och som har varit en

omständighet som har föranlett denna försäljning till den aktuella köparen för

den i avtalet redovisade försäljningssumman. Till exempel, att kommunen skall

förlägga flyktingar i den försålda fastigheten.

Roger Johansson (RP)

Forts.

1A
Justeran s signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:10

Sammanfattning

Styrelsen för ett av Armadakoncerns bolag, AB Åkers Kanal som är

moderbolaget till Tunadotter AB tagit beslut att sälja fastigheten Berga 11:49

via en bolagsförsäljning av Tunadotter AB till Landia AB för 60 Mkr med 25

procent för latent skatt. En sådan försäljning måste godkännas av

Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, § 1:29.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstutlåtandc daterat 2019-12-16,

rev. 2020-01-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Francisco Contrems (V) biträder Michaela I'-*'letchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

.Armada Fastighets AB
Tunadottcr AB
Kommunkansliet

Ch %\
usferan 5 signaturer [ ra S es I' an e

j
d u d g h ty k d
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KF § H I Dnr. KS 20I9/0235

Komplettering av annonsering av Kommunfullmäktiges

sammanträden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska

ske i Tidningen Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter.

2. Kostnaden för annonsering under 2020 finansieras inom
Kommunstyrelsens ram.

Reservation

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2019-10-21, § 8:12 att

annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i'l'idningen

Kanalen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt att kostnaden för

annonsering 2020 finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Härmed föreslås

annonsering utökas så att även ska i Tidningen Skärgården.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08 § 1:31.

Kommunsty'rclscns förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-12-13.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela 'Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar:

1. Annonser av Kommunfullmäktiges sammanträde ska ske i

Tidningen Kanalen, Tidningen Skärgården, Tidningen Mitt i Södra Roslagen,

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

2. Kostnaden för annonsering under 2020 finansieras inom

Kommunstyrclscns ram.

Forts.

QU,L\
Justeran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:11

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Ann-Christine

Furustrands (S) förslag och finner att fullmäktige beslutat i enlighet

Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till Ann-Christine Furustmnds (S) förslag.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röstcr, 11 nej-röster, '1 har avstått och 4 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF§ H I

Expedietas

Kcnnmunkanslict

0”: M
Justeran s signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF I/2020

2020 01 27 B' 1511/2020 ÖStel'åker
Mandatfö

'

M:18, 5:9, RP:5, 5135, L:4, Cz3, Vzâ, M'Pz2, KD22

Ledamöter

Namn
"

Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth thtcrström

Isabelle 1

eanettc W/idén

Nej Avstå

Conn Söderström

Fredrik R
Anneli H
Conn

Camilla Grims Klein

Lotta H
oscñnc Radonné

Anneli W/idén

Bror ansson

Mathias Lindow

cnn Nordström

Peter Bilow

Monica

Michaela

Anne-Li IIilbert

B' "m Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustrzmd

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mats Larsson

Rosita Olsson Palmbc

ö Palm

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck

onas onsson

Michael Solander

Francisco Conn-Grus

Andreas Lcnnkvist i\

'

oscñna F

Norma Aznar Aline R0' Österlincl

Bm Molin

Hans Hcll

R ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Ulrika

Thomas la Leif Hermansson D
Lennart

Anders Borelid Carina D
Anas Abdullah

;\ ta Olin

Ohm] Boström

Gardner

RESULTAT

Omr' tningslista KF 111-2020 Uppdaterad 2020-02-03
ñ

GW “
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Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-0I -27

KF § I:l2 Dnr. KS 20I8/0283

Val av I nämndeman i Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-0 I -0 I -2023- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

Catharina Hellberg (M) väljs till nämndeman vid Attunda
Tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01-2023-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av '1 nämndcmän vid Attunda

Tingsrätt för mandatperioden 2020-01-0'1-2023-12-3'1.

Förslag till beslut

Catharina Hellberg (M) nomineras som nämnda-man i .Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-01-01-2023-12-31.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta Välja Catharina

Hellberg (M) som nämndeman vid Attunda Tingsrätt för mandatperioden

2020-01 -01 -2023-12-31 och ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet; Attunda Tingsrätt

R
Utdragsbestyrkande



länk Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-0 I -27

KF § |:|3

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1. Peter Bilow (L) entledigas från sitt uppdrag som 1:e vice

ordförande i Förskole- och grundskolenämnden från och med
den 29 januari 2020.

2. Karina Liedberg (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Socialnämnden.

Val

3. Kerstin Lidman (L) väljs till ny 1:e Vice ordförande för (L) i

Förskole- och grundskolenämnden från och med den 29 januari

2020, för resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

4. Karina Liedberg (L) väljs till ny ledamot för (L) i Förskole- och

grundskolenämnden från och med den 29 januari 2020, för

resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

5. Julia Linder (L) väljs till ny ersättare för (L) i Förskole- och

grundskolenämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01-2022-12-31.

6. Lars Leffler (V) väljs till ny ersättare för (V) i Byggnadsnämnden
för resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

7. Monika Danielsson (L) väljs till ny ersättare för (L) i Miljö- och

hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01-2022-12-31.

8. Peter Bilow (L) väljs till ny ledamot för (L) i Socialnämnden för

resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

9. Anna Ingemars (L) väljs till ny ersättare för (L) i Socialnämnden

för resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

Forts.

Justerande sign urer Utdra sbes rkande8 W



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfäägw-älit-iå;

Forts. KF § 1:13

10. Richard Orgárd (M) väljs till ny ersättare för (M) i Miljö-och

hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden

2019-01-01-2022-12-31.

11. Val av ny ersättare för (S) i Förskole- och grundskolenämnden
för resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31,

bordläggs.

12. Val av ny ersättare för (V) i Kommunstyrelsen för resterande

del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, botdläggs.

Omedelbar justering

13. Omedelbart justera Kommunfullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden och val med anledningen av

entlediganden.

Förslag till beslut

\r'albcrcdningcns ordförande Anneli Hogrcvc (M) redogör för Valbcrcdningcns

förslag inklusive förslag att valen av ny '1:e vice ordförande och ny ledamot i

Förskole- och grundskolenämnden ska gälla från och med den 29 januari 2020.

Därutöver nomineras Richard (DL-gård (M) som ny ersättare i Miljö- och

hälsoskyddsnämndcn.

Propositionsordning

(V)rdfömndcn frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och i enlighet med nominering från (M) samt om val

av ny ersättare för (S) i Förskole- och grundskolcnämndcn och val av ny

ersättare för (V) i Kommunstyrelsen kan bordläggas, och ñnner frågorna med
ja besvarade.

Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och finner frågan med
ja besvarad.

Forts.

9A
Justerandes si na rer Utdragsbes rkande8 W



Lt
II 0O Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktigesteraker 2020_0,_27

Forts. KF § 1:13

Omedelbar justering

ämäágágcwåçw
R'4% mâäwü ÖL:

J han Boström (M) Mar re Olin (S)

Expedieras
- Kommunkansliet Socialnämnden B '› rnadsnämnden Förskole- och

3 i yåå) ,

grundskolenämndcn, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justerldes ignaturer Utdragsbestyrkande
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2020-0 I -27

KF § I:I4 Dnr. KS 20|8/003|

Svar på motion nr 3/20I8 från Kristina Embäck (S)
-

Kompetensförsörjning av fritidspedagoger

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 3/2018 besvarad med hänvisning till att det

idag finns statliga satsningar för Vidareutbildning av

förskolepedagoger.

Reservation

Iledamöterna för (8) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I en motion väckti Kommunfullmäktige 2018-01-29, §
'l:'l3, föreslår

motionären att Österåkers kommun skall ta fram ett utbildningsprogram för att

erbjuda barnskötare att utbilda sig till fritidspedagoger.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, §
'1221.

Michaela Fletchcrs (M) ordförandcförslag daterat 2019-12-02

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-06.

Protokollsutdrag I*'("›rsl<0le- och grundskolenämndens sammanträde

2019-10-08, § 7:6.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-02.

Förslag till beslut

Kristina Embäck (S) yrkar bifall till motionen.

Michael Solandcr (MP) biträder Kristina Embäcks (S) yrkande.

I-Iampc Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

ñnncr att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrclsens förslag.

Forts.

CW LN
Jur? era des signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:14

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, '14 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF § I: I4

Efter att ärendet har behandlats föreslår ordföranden att nästa ärende på

dagordningen, svar på motion nr '16/2018 från Andreas Lennkvist (V)

- Angående (IEMR- deklarationen, tillfälligt bordläggs och behandlas senare

på dagordningen när motionären är närvarande.

Ordföranden finner att fullmäktige samtycker till förslaget.

Expedieras

I?“'örskolc- och grundskolenämnden

Kommunkansliet

0.17 »px

Jus erand s signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF “2020 . 0

2020 01 27 B 1:14/2020 Österåker
Mandatfö

'

M:18, 8:9, RP:5, SD:5, Lz4, (2:3, V:3, MP2, KD22

Ledamöter

Namn
"

Ersättare

Fletcher

Klein

Roszkowska Ö
'

tina Funhammar
th Netterström

Nej Avstâ

sabclle ;

canette Widén

Söderström

redrik

eli H

Grims Klein

tm I'Io

oseñnc Radonné
'

\Vidén

ror ansson

thias Lindow

enn Nordström

eter Bilow

onica

c-Li Hilbert

"'rn Pålhammar

Ekstrand

1 Ottosson

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-Christinc Furustrand

Mats Larsson

sita Olsson Palm

Ö P

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck

onas onsson

Michael Solandcr

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist Manri ucz oscñna F

Norma Aznar Aline R0. Österlind

B“'rn Molin

Hans H
ohnnsson

Ivar Horst

Pctcr Nummert
Erik De Rouvillc

Ulrika

Thomas 121 Leif Hermansson D
Lennart L'

Anders Borclid Carina R D
Anas Abdullah

.\ ta Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omr" ningslista KF 114-2020 Uppdaterad 2020-02-03
_P\
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2020-0 I -27

KF § I:I5 Dnr. KS 20I8/0308

Svar på motion nr I7/20I8 från Hans Hellberg (RP) -

Besvärande avloppsstank i Margretelund

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 17/2018 besvarad med hänvisning till att

underhåll och utveckling av ledningsnätet hanteras i VA-plan,

då kommunen redan har ansvar över ledningsnätet genom sitt

bolag Österåkersvatten, samt att Miljö- och

hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför tillsyn i enlighet med
av nämnden antagen tillsynsplan.

Protokollsanteckning

I det fall beslut tas att motionen anses besvarad med hänvisning till att

underhåll och utveckling av ledningsnätct hanteras i ny VA-plan., och där

kommunen redan har ansvar över ledningsnätct genom sitt bolag

Österåkersvattcn, samt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortlöpande utför

tillsyn i enlighet med av nämnden antagen tillsynsplan, vill motionären

förtydliga att denna tillsyn sker endast när särskilda händelser med anmälan

inträffat och att reguljär tillsyn i Övrigt sker genom Roslagsvattcn Ast
självkontroll. I-in övergripande inventering av hela ledningsnätct i allmänhet

och kända delar med problem i synnerhet skall utföras i enlighet med den nya

VA-plancn. Roslagspartict kommer att framledcs bevaka problematiken som
förorsakar stank från brunnar och pumpstationcr, som också vidimems av

både Roslagsvatten och MHE, och om man ej lyckas eliminera dessa problem i

utsatta områden kommer Roslagspartict lägga ny motion med konkreta förslag

på lösningar för en bättre utomhusmiljö i tättbebyggda områden.

Hans .Hellberg (RP)

Röstförklaring

Jag noterar att Rogerjohansson (RP) i Kommunstyrelsen lämnat en

protokollsanteckning där han anger att Miljö- och hälsoskyddscnhctcn utför

tillsyn ”endast när särskilda händelser med anmälan inträffat och att reguljär

tillsyn i Övrigt sker genom Roslagsvatten Ast självkontroll” och det är en

felaktig uppgift. Är/Iargretclunds anläggning är en tillståndspliktig B-anläggning

och med det följer att vi har tillsyn kvartalsvis som grund. Därutöver sker extra

tillsyn vid incidenter, vid anmälningsändringar och vid klagomål.

Anne-Li Hilbert (C)

Forts.

signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:15

Sammanfattning

I en motion inkommen till Kommunstyrelsen 2018-10-22 yrkar Roslagspartiet

genom Hans Hellberg att åtgärder ska tas för att minska avloppsstanken i

Margretelund. Motionen föreslås anses besvarad av Miljö- och

hälskyddsnämndcn 2019-08-20 och kommunstyrelsen föreslås besluta i

enlighet med Miljö- och hälsoskyddsenhetcns beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, §
“1 :11.

Michaela I-*'lctchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-10.

Samhällsbyggnadsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2019-08-20,

§ 5:8.

Förslag till beslut

Hans .Hellberg (RP) yrkar bifall till motionen.

Anne-Li Hilbcrt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kommunkansliet

:grandes signaturer Utdragsbestyrkande
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2020-0 I -27

KF § |:I6 Dnr. KS 2018/0359

Svar på motion nr I9/20I8 från Ann-Christine

Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S)
- Psykiska

ohälsan hos våra unga

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla motion nr 19/2018 innebärande att Österåkers

kommun uppvaktar regeringen och verkar för att bli en av

kommunerna som kan ingå i försöksverksamheten som
föreslås av den nationella samordnaren.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-12-10, § 9:48, föreslår

motionärerna att Österåkers kommun uppvaktar regeringen och verkar för att

bli en av kommunerna som kan ingå i försöksverksamhcten som föreslås av

den nationella samordnaren.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01 -08, \\ 1:23.

Michaela Fletchers (M) ordförandcförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens föwaltningstjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

Protokollsutdrag Socialnämndens sammanträde 2019-06-19, § 6:14.

Socialföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2019-06-13.

Protokollsutdrag Gymnasic- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde

2019-06-13, § 5:5.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27.

Protokollsutdrag Förskole- och grundskolcnämndcns sammanträde 2019-06-

10, 3' 4:5.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M), Michaela Haga (C) och

Arne Ekstrand (KD) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till motionen och frågar om
detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Forts.

bn k
Jus era des signaturer Utdragsbestyrkande
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Expedieras

Socialnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

Förskole- och grundskolenämndcn, Kommunkansliet

Ch m
Juste'rande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§I:|7 Dnr.K520I9/0I35

Svar på motion nr 6/20 I 9 från Ann-Christine

Furustrand (S) och Lars Frid (S)
- Inför riktlinjer och

medboendeavtal så att ingen står bostadslös igen!

Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att riktlinjer för

parboende/medboende för Österåkers kommun tas fram

anses besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen

har riktlinjer för parboende beslutade av Vård- och

omsorgsnämnden 2019-03-19, § 4:8.

2. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att

uppsägningstiden för den medboende blir minst 3 månader
anses besvarad med hänvisning till att tre månaders
uppsägningstid skulle innebära risk för längre Väntetid för

särskilt boendes (SÄBO) målgrupp samt Ökade kostnader

för insatser under väntetiden.

3. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att om den

medboende så önskar ges stöd för att finna annan lämplig

bostad anses besvarad med hänvisning till att

Socialförvaltningen vid behov bistår med bostadssök.

4. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att om den

medboende så önskar ska en utredning göras för att se om
hennes/hans behov har förändrats och har rätt till särskilt

boende, om så är fallet kan den medboende bo kvar med
eget hyreskontrakt och särskilt boendebeslut, anses

besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen alltid

utreder en ansökan om SÄBO.

Forts.

Grow
Justerand s si naturer Utdragsbes rkande

8 ty
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5. Förslaget i motion nr 6/2019 innebärande att ett

medboendekontrakt tas fram utifrån riktlinjerna anses

besvarad med hänvisning till att den medboende skriftligen

avstår från besittningsskyddet i samband med flytt till

parboende vilket oftast godkänns av hyresnämnden då

SÄBO är ett kategoriboende som vänder sig till en särskild

målgrupp.

Reservation

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

Sammanfattning

I en motion väckti Kommunfullmäktige 2019-04-25, § 4:20 från Ann-

Christinc Furustrand (S) och Lars Frid (S) lämnar motionärerna fem förslag

avseende parbocndc inom särskilt boende (SÅ BO).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, § 1224.

Michaela I*'lctchers (M) ordförandcförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstutlåtandc daterat 2019-'1 '1-05.

Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämndcns sammanträde 2019-10-22,

§ 10:9.

Socialföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Monica Kjellman (I) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

ñnner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Votcring begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 31 ja-röstcr, '18 nej-röster, '1 har avstått och '1 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

“3x
Justeran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista KF § l:|7

Expedieras

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunkansliet

\\

J FK
Just ran ssignaturer Utdragsbestyrkande
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2020 01 27 B 1517/2020 ÖSteraker
Mandatförde

'

M:18, 5:9, RP:5, SDs5, 14:4, (3:3, V23, MP:2, KD22

Ledamöter

Namn
"

Ersättare Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth thtcrström

Isabelle L

cancttc W/idén

Conn Söderström

Fredrik

Anneli H
Conn

'

Camilla Grims Klein

Lotta Ho
oscñnc Radonné

Anneli \Vidén

Bror ansson

Mathias I lindow

enn L Tordström

Peter Bilow

Monica *ellman

Michaela

Anne-Li Hilbert

B'"m Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustmnd

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mats Larsson

Rosita Olsson Palm

ö Palmbc

W/cstcrlund

Lars Frid

Kristina Embäck

onas onsson

Michael Solander

Francisco Contrcms

Andreas Lennkvist 1\

'

ucz

Norma Aznar Aline R0' Österlind

B'"rn Molin

[lans Hell

r ohzlnsson

Ivar I--Iotst

Peter Nummcrt
Erik De Rouville

Ulrika I

Thomas 1a Leif I'Iennzmsson D
Lennart]

'

V

Anders Borclid Carina D
Anas Abdullah

;\, ta Olin

Ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omröst_ ingslista KF 117-2020 Uppdaterad 2020-02-03

C/n 'IL\.
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KF§I:I8 Dnr. KS 20l9/0I39

Svar på motion nr 9/20 I 9 från Ann-Christine Furustrand

(S), Margareta Olin (S) och Lars Frid (5)- Angående
arbetsmiljön i våra verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 9/2019 besvarad med hänvisning till att

Österåkers kommun redan följer upp anmälningar av tillbud

och olycksfall minst två gånger per år i det systematiska

arbetsmiljöarbetet.

Reservation

Ledamöterna för (8) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I en motion väckti Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4:20, föreslår

motionärerna att Kommunfullmäktige besluta uppdra pr('›duktionsutsk0ttct att

analysera den ökade mängden tillbud och olyckor samt tillsätta en

handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön och på så sätt minska mängden

tillbud och olyckor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-01-08, § 1:25.

Michaela l'"lctchcrs (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-11-04.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustmnd (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

ñnner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

om k
Justeran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfaller med 36 ja-röstcr, '13 nej-röster, '1 har avstått och '1 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslisca KF § I: [8

Expedieras

Kommunkansliet

Ik(IL/Arm
es signaturer Utdragsbestyrkande
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2020 01 27 B 1:18/2020 Österaker
Mandatfö

'

M:18, 5:9, RPzå, SD:5, Lz4, (3:3, Vz3, MP:2, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle
"

eanette Widén

Conn Söderström

Fredrik R
Anneli I'I

Conn
'

Camilla Grims Klein

Lotta Ho
oscñnc Radonné

Anneli W/idén

Bror ansson

Mathias Lindow

enn Nordström

Peter Bilow

Monica 'cllman

Michaela I-

Anne-Li I-Iilbert

B'"rn Pålhnmmar

Amc Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustrand

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mats Larsson

Rosita Olsson P

ö Palmbc

I W/esterlund

Lars Frid

Kristina li'lmbiick

onas onsson

Michael Solandcr

Francisco Contrcras

Andreas I Acnnkvist i\

'

ucz

Norma Aznar Aline R0' Österlind

B'"rn Molin

I-Ians Hell

r olmnsson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouvillc

Ulrika I

Thomas 121 Leif Hermansson D
I ,cnnartI

4

Anders Borclid Carina R0 D"

Anas Abdullah

.\ ta Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omröst 'ngslista KF 118-2020 Uppdaterad 2020-02-03
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KF§ I:|9 Dnr. KS 20I8/0305

Bordläggning av svar på motion nr I6/20I8 från

Andreas Lennkvist (V)
- Angående CEMR-deklarationen

Kommunfullmäktiges beslut

Efter begäran från motionären bordläggs ärendet vid dagens
sammanträde.

Expedieras

Kommunkansliet

M
usteran e sinaturer t ras es ran ed 3' Ud gb tyk d
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KF § I:20 Dnr. Respektive motion, Dnr KS 2020/0027

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020, nr 4/2020 och
nr 5/2020 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen
för beredning.

2. Interpellation nr 1/2020 får ställas och besvaras vid ett

kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 5 motioner.

Av
'1. Motion nr '1 /2020 Ann-Christine Furustmnd (S)

- Österåker behöver fler koloniträdgårdar

2. Motion nr 2/2020 Ann-Christine Furustrand (S),

- Bygg flerbostadshus i trä! Mats Larsson (S)

3. Motion nr 3 /2020 ./-\nn-('Zhristine Furustrand (S)

- Nya Åkersberga med stadsgrönska

och ekosystcmtjänstcr

4. Motion nr 4/2020 Kristina Embäck (S)

- Samverkan för motorbana

5. Motion nr 5/2020 Ann-Christine [-Ä'urustmnd (S),

- Barnkonventionen ny lag Kristina Embäck (5),

för Österåker att förhålla sig till Ingela W/cstcrlund (S)

Till dagens sammanträde har inkommit 1 interpellation.

Av

'1. Interpellation nr '1

/2020 Ann-Christine Furustmnd (S)

- Hur är det möjligt att det brister

i internkontrollcn avseende etik, korruption

och ocgentlighcter?

Forts.

h..
Justera es signaturer Utdragsbestyrkande



10...
“52:57

.I OO Sammanträdes otokoll för Kommunfullmäktigesteraker Pr
2020_0,_27

Forts. KF § 1:20

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 1/2020, nr 2/2020, nr 3/2020, nr

4/2020 och nr 5/2020 medges väckas samt att interpellation nr 1 /2020 medges

ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet

GÖR
Justerand s signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § I22| Dnr. Respektive medborgarförslag

lnkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Attsats 1 i Medborgarförslag nr 37/2019 - Om återvinning -

medges väckas i den del som avser att kommunen ska

återanvända varor i sina egna verksamheter. Förslaget i denna

del remitteras till Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter beredning av

Kommunstyrelsens produktionsutskott fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

2. Attsats 2 samt resterande del av attsats 1 i Medborgarförslag

nr 37/2019 - Om återvinning - medges ej väckas med
hänvisning till att det ej faller inom den kommunala
kompetensen att ägna sig åt försäljning av inventarier eller

varor till allmänheten.

3. Attsats 3 i Medborgarförslag nr 37/2019 - Om återvinning -

medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av

förslaget.

4. Medborgarförslag nr 38/2019 - Grusa ”genvägama” -

medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden som på

delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut

med anledning av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 39/2019 - Markerad trottoar på

Murkelvägen - medges väckas och remitteras till Tekniska

nämnden som på delegation från Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Forts.

GQ L\
Jus eran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Medborgarförslag nr 37/2019, nr 38/2019 och nr 39/2019 har inkommit till

Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2020-01-15.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunfullmäktiges presidiums förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet

0h W
Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § I:22 Dnr. KS 20I9/0020

Svar på interpellation nr I4/20I9

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Förskole- och grundskolenämndens ordförande Hampe Klein (M) har

besvarat interpellation nr 14/2019 - När når Österåker målet 5,2 barn per

vuxen i förskolan? av Ann-Christine Furustrand (S) och Jonas Jonsson

(MP)

Expedieras

Kommunkansliet

(_/m
'

4““

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § |:23

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.55.

L“ ?A
Justerand s signaturer Utdragsbestyrkande


