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Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

Fastställande av dagordning

Anmälningar

Frågor och interpellationer

Delårsrapport för Österåkers kommun 20I9-0I-0I-20I9-08-3I

Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2

Kemikalieplan för Österåkers kommun

Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandlingen

Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjuts-

verksamheten i Osteråkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och
särskola

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt

6 kap 5 § Kommunallagen (KL)

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 20 I 8
samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2020

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Stockholms län

Bordlagt val av 2 nämndemän i Attunda Tingsrätt för mandatperioden
2020-0 I -0 I -2023- I 2-3 I

Val av tillfällig gruppledare för (L) under perioden 20 I 9-09-29-2020-03- I 5

Övriga valärenden

Svar på motion nr 4/20I8 från Francisco Contrç'ras (V) och Ann-Christine

Furustrand (S)
- För ett jämställt och tryggare Osteråker

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Svar på interpellation nr IO/20I9

Sammanträdets avslutande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9- I 0-2l

KF§82I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två

justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på

kommunens ofñciella anslagstavla, kommunens webbplats samt i tidningarna Åkersberga

Kanalen, Tidningen Mitt I Södra Roslagen, 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 närvarolista enligt bilaga 8:1 /2019 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 30

oktober kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens webbplats och på

den officiella anslagstavlan i Alceahusct, Åkersberga.

Till justerare av dagens protokoll väljs Ingela Gardner (M), Johan Boström (M) och

Margareta Olin (S)

Bilaga 8:I/20I9 Närvarolista

h
›

0h *W k
Justeråndeg signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-10-21 0 '

Mandatfördelning: M:18, 5:9, RP:5, SD:5, Lz4, C13, Vz3, MP2, KD:2 "L“ ÖSteraker
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-10-21

Österåker

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

Bilaga 8:Il20|9 Närvaro/Upprop Ersättare
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KF§82

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med
ärende 3g - Protokoll över Valberedningens beslut 2019-10-17 och

ärende 3h - Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21.

Protokollsparagrafer från Kommunstyrelsens protokoll kompletterar beslutsunderlagct för

ärende 5,8,9,10,11 och 13 på Kommunfullmäktiges dagordning.

Ordföranden informerar om att kompletterande beslutsunderlag i övrigt i ärende

5 - Delårsrapport för Österåkers kommun, och

13 _ Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

sjukvård i Stockholms Län,

har dukats på Kommunfullmäktiges bord.

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas och ñnncr frågan

med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

Om“.
Justerakde$ignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för' Kommunfullmäktige 20 I 9-I0-2I

KF § 8:3 Dnr. KS 20I9/00 I4

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-30

1). Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr '19/2018 och nr 3/2019

c. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
upphandlings- och inköpsvcrksamhet

d. Länsstyrelsen har utsett ny ledamot i Kommunfullmäktige för (SD) - Anders Borelid

(SD) samt ny ersättare i Kommunfullmäktige för (SD) - Peter Markum (SD)
c. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (MP) - Andreas

Grunewald (MP)
f. Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter

g. Protokoll över Valberedningens beslut 2019-10-17

h. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-21

Expedieras
- Kommunkansliet

WWF/L-
Justerahdes *ignaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9-l0-2I

KF § 8:4 Dnr. KS 20|9/0020

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Tekniska nämndens ordförande Mathias Lindow (L) har besvarat interpellation nr

7/2019 - Läkarintyg för skolskjuts och skolskjuts till andra kommuner - av
Ann-Christine Furustrand (S)

Ordföranden konstaterar efter att interpellation nr 7/2019 har behandlats, att den i

fullmäktiges arbetsordnings avsatta tid om '1 timme för behandling av frågor och

interpellationer, har passerat, varför bcsvamnde av interpellation nr '10/2019

hänskjuts att behandlas efter ärende '17 på dagordningen - Inkomna medborgarförslag.

Ordföranden ñnner att fullmäktige samtycker till detta.

Expedieras
- Kommunkansliet

OMR
Justéandeâåignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för' Kommunfullmäktige 20I9- I0-2l

KF § 8:5 Dnr. KS 20I9/0043

Delårsrapport för Österåkers kommun 20I9-0I-O I -20I9-08-3I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 - 2019-08-31 till

protokollet.

2. Notera revisorernas delårsrapport för år 2019 till protokollet.

Sammanfattning
Kommunens ekonomiska resultat för bokslutspcrioden 2019-01-0'1-2019-08-31 är ett

Överskott om 92,3 mnkr. Prognosen för helåret är ett Överskott om 10,0 mnkr ,
vilket är

detsamma som budget. Koncernens resultat är för bokslutspcriodcn ett överskott om 135,5

mnkr. Kommunens revisorer har granskat Delårsrapport för Österåkers kommun
20'19-0'1-01 - 2019-08-31 Via en revisionsmpport - Granskning av delårsrapport 2019.

Beslutsunderlag
- Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande daterat 2019-10-21.

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 20'19-10-21, § 11:3.

- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-09.

Förslag till beslut

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

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att även beslutsförslag 2019-'10-21 avseende revisorernas

delårsrapport för år 2019, föreligger och frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet

Kommunstyrelsens förslag samt enligt beslutsförslaget och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Ekonomiavdelningen, Kommunkansliet, Revisorerna

DMD vx

Justetlakdesrsignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9-IO-2I

KF § 8:6 Dnr. KS 20|2/034|

Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2

Kommunfullmäktiges beslut

Anta Detaljplanen för Margretelundsvägen etapp 2.

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för Margretelundvägen etapp 2 har upprättats av Samhällsbyggnads-

förvaltningen. Detaljplanen omfattar del av Margretelundsvägen mellan Gröndalsvägen och

Gårdslötsvägcn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg

samt att planlägga Margretelundsvägen med kommunalt huvudmannaskap.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-09-30, § 10:6.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

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 ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

WW
JustlerÅnÄê-å signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I
9- I 0-2l

KF § 8:7 Dnr. KS 20I8/OI94

Kemikalieplan för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Anta kemikalieplan för Österåkers kommun i enlighet med
tjänsteutlåtande, 2019-08-21, bilaga 1.

Sammanfattning

Kemikalieplan för Österåkers kommun har arbetats fram i en kontext som baseras på lagar

och krav respektive globala, nationella och lokala målsättningar. Kommunens förekommande
kemikalieaspckter har inventerats och prioriterats utifrån kriterier som baseras på ovanstående

kontext. Genomgången har resulterat i fem åtgärdsområdcn med tydliga målsättningar och

åtgärdsförslag som är prioriterade för att de kommunala verksamheterna ska fasa ut och

minska användningen av farliga kemikalier.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-09-30, Q 10:3.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-21.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens

förslag.

jonas jonsson (MP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

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
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

(Y) [KBM
Justeçande* signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9-l0-2I

KF § 8:8 Dnr. KS 20 I 5/0277

Överenskommelse förskottering Roslagsbanan

Sverigeförhandlingen

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna upprättad överenskommelse om förskotteringen av
Roslagsbanan.

Sammanfattning

Täby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun och Österåkers kommun samt Region
Stockholm, har inom ramen för tidigare tecknat ramavtal för Sverigcförhandligen i en nu
upprättad överenskommelse kommit Överens om en tidigarcläggning av projektet

Roslagsbanan till City som omfattas av huvudavtalct samt förskottcring av tillhörande

investeringsmedel. Österåker åtar sig enligt överenskommelsen att under tre år 2020-2022

förskotten upp till 91 mkr av den totala medñnansieringcn inklusive förskottcring och
riskavsättning om 562 mkr avseende förlängning av Roslagsbanan till T-ccntralen via

Odenplan.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-21, §

'11:5

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-30.

Förslag till beslut

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

Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchcrs (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
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

om
Just4raåâjes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-I0-2l

KF § 8:9 Dnr. KS 20I9/0238

Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för

skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i

förskoleklass, grundskola och särskola

Kommunfullmäktiges beslut

Anta reviderade regler ochntillämpningsanvisningar (riktlinjer) för

skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för eleveri förskoleklass,

grundskola och särskola i enlighet med tjänsteutlåtande daterat

2019-10-10.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med ett av tekniska nämnden givet uppdrag tagit

fram ett förslag till reviderade skolskjutsriktlinjer. Rcvidcringcn syftar till att anpassa

skolskjutsriktlinjerna till en skolskjutsmodell där upphandlade skolbussar ingår som en viktig

del.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-21, 5 11:8.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2019-10-01, § 7:4.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (I) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

jörgen Palmberg (S) biträder Mathias Lindows (I.) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen

(MW
Justerandésgs naturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-l0-2I

KF § 8:l0 Dnr. KS 20I9/0243

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna
enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport daterad 2019-10-08 till

protokollet avseende nämndernas redovisning av hur de har fullgjort

sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd av

Kommunallagens bestämmelser.

Sammanfattning

Årlig redovisning enligt Kommunallagcn samt enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Årets redovisning omfattar dels hur nämnderna har fullgjort sådana uppdrag som delegerats

till dem Via reglementena, dels hur de har fullgjort de uppdrag som givits av fullmäktige i

Budget 2019.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-21, § 11:7.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.

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
- Kommunkansliet

OM ”M

_lustelranldesl signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-IO-2I

KF § 8:I I Dnr. KS 20|9/0030

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

för år 20 I 8 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget

för år 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapporter för år 2018, inklusive reviderad redovisning från

(M) innehållande den förtydligande meningen ”Det lokala partistödet

har enbart används till lokalt partiarbete i kommunen”, noteras till

protokollet.

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2020,

inbegripa finansiering för och beslut om utbetalning av partistöd för år

2020.

Sammanfattning
De 11 partier som fanns representerade i Österåkers Kommunfullmäktige mandatperioden '15

oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 har i enlighet med Kommunallagcns (KL) regler

inkommit med redovisningar av hur partistödct för år 2018 fördelats, samt

granskningsmpportcr. I föreliggande ärende föreslås partiernas redovisningar noteras till

protokollet samt förslag om att inkorporera finansiering för och beslut om utbetalning av

partistöd för år 2020, i ärende om Budget för år 2020.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-21, §

'1126.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-08-29.

Förslag till beslut

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

Michaela Fletcher (M) inkommer med en reviderad redovisning av partistöd för (M) samt

yrkar att Kommunfullmäktige ska notera reviderad redovisning av partistöd för (M)
innehållande den förtydligande meningen ”Det lokala partistödct har enbart används till lokalt

partiarbcte i kommunen”, till protokollet.

om“. ”Kil/[l sida

DUM.
Justerande? signaturer Utdragsbestyrkande
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For/J. KF § 8:77

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag samt till

yrkande från Michaela Fletcher (M) avseende reviderad redovisning av partistöd för (M) och
frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Ekonomiavdelningen, Kommunkansliet

Om *Lax*

Just'er/and s signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9-l0-2I

KF § 8:I2 Dnr. KS 20I9/0235

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfällen

under 2020:

27 januari, 2 mars, 20 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 18 maj,

15 juni, 14 september, 19 oktober, 23 november (sammanträdet börjar

klockan 13.00) och 7 december.

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i

Tidningen Kanalen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

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

Sammanfattning

Kommunkansliet har arbetat fram förslag på sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens

arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-09-30, § '10:13.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-04.

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
- Samtliga nämnder, Kommunikatiønscnheten, Kommunkansliet

Ohm
Justéránd slignaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:I3 Dnr. KS 20I9/0232

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från

sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Kommunfullmäktiges beslut

Anta den regionala Överenskommelsen om samverkan vid utskrivning för

sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Sammanfattning

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i

Stockholms län. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-08-27, § 8:12.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-21, §

'1
1 :9.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09, rcv. 2019-10-11.
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-08-27, § 8:12.

- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-19.

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) 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 ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Storsthlm, Vård- och omsorgsnämnden, Kommunkansliet

M M.
Justeraådåf signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8: I4 Dnr. KS 20I8/0283

Bordlagt val av 2 nämndemän i Attunda Tingsrätt för

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

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till nämndemän i Attunda Tingsrätt för perioden
2020-01-01-2023-12-31, väljs:

Golriz Kamangar (V) Nämndeman
Vakant (MP) Nämndeman

2. Val av vakant plats för (MP), bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av 2 nämndemän i Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-01-01-2023-12-3'1.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogrcvc (M) redogör för Valberedningens förslag.

Francisco Contrcras (V) yrkar att Golriz Kamangar (V) väljs till nämndeman för (V).

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med 'Francisco

Contrcms (V) yrkande samt i övrigt i enlighet med valberedningens förslag och ñnncr frågorna

med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Attunda Tingsrätt

Ohm
Justerán s signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8: I 5 Dnr. KS 20I 8/0283

Val av tillfällig gruppledare för (L) under perioden

20 I 9-09-29-2020-03- I 5

Kommunfullmäktiges beslut

Peter Bilow (L) väljs till tillfällig gruppledare för (L) under perioden
2019-09-29-2020-03-15.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en tillfällig gruppledare för (1.) under perioden

2019-09-29 - 2020-03-15, under den tid då Jenny Nordström (I) år frånvarande som
gmpplcdare för (1)

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli I-Iogrcve (M) redogör för Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Pcrsonalenheten

om
JusterandFFS signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:16 Dnr. KS 20I8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden
1.

Val

10.

11.

12.

13.

Carina Robin Siljebro (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Socialnämnden.

Carina Robin Siljebro (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Val- och
demokratinämnden.

Johan Dagerhamn (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.

Andreas Grunewald (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare

i Kommunfullmäktige.

Christina Wulff (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

Curt Riddarström (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare iVal- och
demokratinämnden.

Christina Wulff (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunstyrelsen.

Curt Riddarström (C) väljs till ny ledamot i Val- och demokratinämnden för

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

Richard Sundberg (L) väljs till ny ersättare i Tekniska nämnden för resterande

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

Jonas Jonsson (MP) väljs till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning

för resterande del av mandatperioden 2018-10-22 - 2022-10-14.

Celine Alfredsson (M) väljs till ny ersättare i Socialnämnden för resterande del

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

Franz Heinel (KD) väljs till ny ersättare i Val- och demokratinämnden för

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

Ralph Forsberg (M) väljs till ny ersättare iVård- och omsorgsnämnden för

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

For/5. näxta .rida

mh
Justéranåâges signaturer Utdragsbestyrkande
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14. Val av ny ersättare för (C) i Sociahaämnden för resterande del av

mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

15. Val av ny ersättare för (C) i Val- och demokratinämnden för resterande del av

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

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

mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen
17. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning

efter ersättaren Andreas Grunewald (MP).

18. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsens om ny sammanräkning
efter ersättaren Christina Wulff (V).

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledningen av entlediganden och

ansökan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogrevc (M) redogör för Valberedningens förslag i

Valberedningens protokoll samt i komplettering.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Vård- och omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Socialnämnden,

Val- och demokratinämnden, Länsstyrelsen

Obh
Justerl'arldesvsignaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:l7 Dnr. KS 20|8/0099

Svar på motion nr 4/20 I 8 från Francisco Contreras (V) och Ann-

Christine Furustrand (S)
- För ett jämställt och tryggare Österåker

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 4/2018 besvarad med hänvisning till det arbete som redan

genomförts i kommunen under 2018/19 efter beslut i Kommunstyrelsen
(KS 2017/0349) där Kommunstyrelsens kontor/Trygg i Österåker gavs i

uppdrag att tillsammans med Skolförvaltningen samt Kultur- och
fritidsförvaltningen att anordna en Öppen utbildningsdag våren 2018 för

kommunens invånare med temat sexuella trakasserier.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 20'18-04-23 från Francisco Contrcras (V) och Ann-

Christine Furustmnd (S) yrkar motionärerna att Österåkers kommun tar fram lokala åtgärder

utifrån #Metoo-rörelsens kravlista för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp, trakasserier

och Övergrcpp mot kvinnor.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-09-30, § 10:14.

- 1Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-09-11.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-08-26.

Förslag till beslut

Francisco Contrcras (V) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens

förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Francisco Contreras (V) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att

fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

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

röst för bifall till motionen.

For/J. mix/a sida

Justelrándev signaturer Utdragsbestyrkande
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For/5. KF J 8:77

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 14 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF § 8: I 7

Expedieras
- Kommunkansliet

Öna/L
Justeranåes signaturer Utdragsbestyrkande
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2019 10 21 B' 8:17/2019 Österaker
Mandatförde
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M:18, 8:9, RP:5, SD25, L:4, C:3, Vz3, NIPQ, KD:2
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Fredrik
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Conn
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Mathias Lindow

enn L Tordström

Peter Bilow
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Michaela

Anne-Li I--Iilbert

B"'rn Pålhammar
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o

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Westerlund Anders Pettersson

Lars Frid

Kristina Embäck
onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist

Norma Aznar
B. "m Molin

Hans Hell
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Lenart

Anders Borelid
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Gardner

RESULTAT
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Nya motioner och interpellationer

Inga nya motioner eller interpellationer har inkommit.

Justéraräies signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:I9 Dnr. Respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 30/2019 - Lekplats på Ljusterö
- medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 31/2019 - Äldreboende i Roslagskulla -

medges väckas och remitteras till Vård- och omsorgsnämnden samt
till Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 32/2019 - Förbättring av säkerhet vid

Vegavägen/Saturnusvägen- medges väckas och remitteras till

Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation

från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av
förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 30/2019, nr 31/2019 och ut 32/2019 har inkommit till Österåkers

kommun.

Beslutsunderlag
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2019-10-09.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Tekniska nämnden, Vård- och omsorgsnämnden

Cm “r\

JusteraÅdFs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:20 Dnr. KS 2019/0020

Svar på interpellation nr IO/20I9

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Kenneth Netterström (M)
har besvarat interpellation nr 10/2019 - Allt fler väljer elever väljer Österåkers

Gymnasium. Men över hälften får nej vid antagning - av Francisco Contreras (V)

Expedieras
- Kommunkansliet

php
Just'eraLdFs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 8:2I

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.05.

047) +

Justerénäps signaturer Utdragsbestyrkande


