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KF§I:I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av justerare

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

tidningarna Lokaltidningen 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.

AV närvarolista enligt bilaga 1:1 /2021 framgår tjänstgörande ledamöter och

ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

torsdagen den 11 februari kl. 13.00 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 utöver ordförande Ingela Gardner (M),

Johan Boström (M) och Margareta Olin (S).

Bilaga |:I/202| Närvarolista

Just rand s signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021 -02-01 Österåker
Mandatfördelning: M218, 8:9, RP25, SD25, L:4, C:3, V5, MP2, KD:2

Bilaga I:|I202I Närvaro/Upprop * = närvarade på distans via Microsoft Teams
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare II2

Fletcher

Klein

Roszkowska Ö H 'brant

Funhammar
Netterström

eanette Widén

Söderström

redrik

eli H

Grims Klein

ttaH
'Widén

1:01: ansson

Lindow

Monica Hinders

-Li Hübert
"'m Pålhammar

Ekstrand

Ottosson

-Christine Furustrand

ts Larsson

Olsson Pettersson

Westerlund

Frid

Embäck
onas onsson

chael Selander

rancisco Contreras

Lennkvist

orma Aznar

Molin

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert

De Rouville

Borelid
'

Hermansson

Bilow

Abdullah

Olin

ohan Boström
Gardner

dr) äs“.



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-02-01 Österåker

Bilaga I:II202| Närvaro/Upprop Ersättare
* = närvarade på distans via Microsoft Teams
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2021 -02-0 I

KF§I:2

Ordföranden informerar'

Ordföranden informerar om att deltagande på distans har medgivits vid detta

sammanträde.

Distansdeltagarna ser översiktsbilder över möteslokalema på plan 4, och

dessutom samtliga andra distandeltagande personer.

Alla distansdeltagande personer syns inte i bild samtidigt. Däremot kan man
scrolla bland bilderna i miniatyr och klicka upp vald bild till en större bild.

Den distansdeltangde ledamoten ska ha sin kamerabild påslagen under hela

sammanträdet och se till att synas i bild.

Förvaltningen kommer att bevaka att ledamot syns i bild och har en

fungerande uppkoppling. Förvaltningen kan komma att kontakta person vars

uppkoppling går ned. Om uppkopplingen går ned så har ordföranden rätt att ta

in ersättare för denna. Efterom Växeltjänstgöring inte tillåts, kan ledamoten för

Vilken_ ersättare satts in, ej återinttäda i tjänstgöring.
I

En distansdeltagande ledamot begär ordet och röstar Via Plenum mötessystem.

Anföranden som hålls av distansdeltagande ledamot kommer att synas i

möteslokalerna på plan 4 och i webbsändningen.

På grund av teknisk belastning vill Vi att de som närvarar på distans endast som
ersättare - det Vill säga icke tjänstgörande, stänger av sin kamera.

(J. “IN

JusteDdÅnaturer Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för
Kommunzfägrln-âlâtjåcle

KF§I:3

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs enligt nedan.

Ordföranden föreslår att ärende 7 - Sponsoravtal Multihallen, utgår från

dagordningen vid dagens sammanträde.

Ordföranden frågar om fullmälktige kan fastställa dagordningen med den

ändringen att ärende 7 utgår från dagordningen vid dagens sammanträde och

finner frågan med ja besvarad.

.\

n
Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -02-01

KF § I:4 Dnr. KS 202 ”0046

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-07.

b. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-11.

c. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 3/2018, nr 9/2019,

nr 33/2019 och nr 35/2019
d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 3/2020 och nr

12/2020.

e. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av uppdrag nr

24 och uppdrag 25 i Budget 2020

f. Kommunstyrelsens och Förskole- och grundskolenämndens svar på

revisionsrapport - Likvärdig skola

g. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av

långsiktig planering

h. Attunda Tingsrätt har entledigat Elin Hedman (M) från uppdraget

som nämndeman

Expedieras

Akt,

Förskole- och grundskolenämnden

Justerand urer Utdragsbestyrkande

07M



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -02-0 I

KF § I:5 Dnr. KS 2020/0I I6

Svar på medborgarförslag nr I I/2020 - Utmaning att

leva mer hållbart

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla medborgarförslag nr 11/2020 genom att

Kommunstyrelsen fåri uppdrag att organisera ett projekt,

motsvarande det i Vaxholms kommun, där kommuninvånare
erbjuds att anta utmaningar att leva mer hållbart, få

handledning att ställa om till en mer hållbar livsstil och där

resultatet av deras insatser beräknas och redovisas.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att Samhällsbyggnadsförvaltningen organiserar

ett projekt där kommuninvånare erbjuds att anta en utmaning att leva mer
hållbart. Utmaningen innebär ett anta möjliga aktiviteter som bidrar till att

minska den utmanade invånarens klirnatutsläpp, främst aktiviteter inom
transporter, avfallshantering och konsumtion.

Förslagsställaren föredrog sitt förslag digitalt vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, § 1:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-09-03, rev. 2020-10-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-09-28, rev.

2020-10-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag innebärande bifall till medborgarförslaget.

Jonas Jonsson (MP), Anne-Li Hilbert (C) och Ann-Christine Furustrand (S)

biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifali yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Forts .

0.0. GA
Justera des 5| aturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 l -02-0 I

Fotts. KF § 1:5

Expedieras

Akt,

Förslagsställaren,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes aturer
I

Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -02-0l

KF § I:6 Dnr. KS 2020/0I50

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Fråga - Har Österåkers kommun vidtagit åtgärder för att kräva

att regionen tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på
särskilda boenden i Österåker i enlighet med vad IVO menat att

de borde? - av Francisco Contreras (V), medges ställas.

2. Monica Kjellman (L) har besvarat fråga - Har Österåkers

kommun vidtagit åtgärder för att kräva att regionen tar sitt fulla

Vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i Österåker

i enlighet med vad IVO menat att de borde? - av Francisco

Contreras (V).

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes sign urer Utdragsbestyrkande
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Osteraker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 | -02-0 I

KF § I:7 Dnr. KS 2020/0202

Kommunfullmäktige m.m. Budget 202I och

verksamhetsplan 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Kommunfullmäktiges m.m. budget 2021 och
verksamhetsplan 2022-2023.

Särskilt yttrande

Dessa beslut kommer för sent och KF;S beslut borde ha följts. AV dessa skäl

deltar Vi inte i dessa beslut. Enligt fastslaget ”Direktiv och anvisningar för

budget 2021 och plán 2022-202” skall respektive nämnd ta fram budgetförslag

enligt Kommunfullmäktiges preliminära ramar. Förslag till budget och

verksamhetsplan ska vara taget av respektive nämnd och fárdigmarkerade i

Stratsys senast den 25 september. Vi kan inte se att varken KS eller KF är

undantagna från dessa direktiv och anvisningar inför årets budgetarbete. Vad är

anledningen till att budget för KS och KF inte hanterats enligt gällande direktiv

och anvisningar? Kan Vi förvänta oss att samtliga nämnder följer direktiv och

anvisningar inför budgetarbetet?

Ann-Christine Furustrand (S)

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna för (8) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2021 samt

verksamhetsplan 2022-2023 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv,

budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2021

är. -8 850 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, § 1:20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-12-21,

rev. 2021-01-07.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Fotts.

JusteEl/nüs si aturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfäärluiålát-iåzla

Fotts. KF § 1:7

Francisco Contreras (V) yrkar på tillägg innebärande att uppdra till Val- och

demokratinämnden att lägga fram förslag till åtgärder som syftar till ökat

valdeltagande särskilt: bland unga och grupper där valdeltagandet är lågt.

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.

Ordföranden ställer bifall till Francisco Contreras (V) tilläggsyrkande mot
avslag och ñnner att fullmäktige beslutat avslå Francisco Contreras (V)

tilläggsyrkande.

Expedieras

Ekonomidirektör

Controller KS
Akt

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -02-0 I

KF § I:8 Dnr. KS 2020/O2I4

Förvärv av bolag inom Armadakoncernen samt

överföring av Fastigheten Tuna 3:85 och försäljning av

densamma

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna Armada Bostäder AB:s förvärv av bolag, i

enlighet med gällande ägardirektiv, i syfte att genomföra
försäljning av fastigheten Tuna 3:85.

2. Det föfvärvade bolaget ska omfattas av de, sedan tidigare

antagna av Kommunfullmäktige generella ägardirektiv för

bolagen inom Armadakoncernen KF § 2:8 2017-03-13

(Dnr KS 2016/0087), (bilaga 1).

3. Överföra 'fastigheten Tuna 3:85 till det av Armada Bostäder

AB förvärvade bolaget.

4. Godkänna försäljningen av det förvärvade bolaget inklusive

fastigheten Tuna 3:85, till ett marknadsmässigt
försäljningspris om 190 Mkr, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2021-01-07.

5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med företrädare

för Armadakoncernen göra en översyn av det samlade
borgensåtagandet med anledning av försäljningen av

fastigheten Tuna 3:85, och vidtaga de eventuella åtgärder

som av Kommunstyrelsen bedöms vara nödvändiga.

Anmälan om jäv

Rosita Olsson Palmberg (S) och Jörgen Palmberg (S) anmäler jäv och deltar ej i

behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning

Armada Fastighets Ast ärende (bilaga 2) till Kommunfullmäktige i Österåkers

kommun föreslår en försäljning av fastigheten Tuna 3:85. 2019-05-19 erhöll

Armada Fastighets AB en intresseanmälan från bostadsrättsföreningen

Forts.

Gl K
justera des si aturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -02-0 I

Forts. KF § 1:8

Klappbryggan om att ombilda nuvarande lägenheter till bostadsrätter och

därmed i större grad få möjlighet att påverka sitt boende. Försäljningen leder

till att Armadakoncernen ökar sin soliditet och minskar behovet av externa lån

i enlighet med ägardirektiven.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, § 1:15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-12-14, rev. 2021-

01 -07.

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.

Expedietas

Armada Fastighets AB
Kommundirektör

Ekonomidirektör

Akt

M
Justerandes sign turer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 | -OZ-OI

'KF
§ |:9 Dnr. KS 2020/0247

Revidering av policy för intern kontroll

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställa Policy för intern kontroll i enlighet med
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat

2020-12-07.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad policy samt riktlinjer för

intern kontroll. Det har nu tydliggjorts att oegentügheter omfattas och ska ingå

som en obligatorisk del av varje riskanalys. Vidare har förtydligats att bolagen

också omfattas av kommunens arbete med intern kontroll på samma sätt som
nämnderna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, § 1:17.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-12-07.

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

Ekonomidirektör,

Redovisningsenheten,

Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB,
Akt

Justefrtls sign turer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfägrlriälátjåala

KF § l:I0 Dnr. KS 20I8/0283

Val av en nämndemanvid Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-0 I -0 I -2023- I2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

Till ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31 väljs

Peter Ostlund (M).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en nämndeman vid Attunda

Tingsrätt för resterande del av mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Michaela Fletcher (M) nominerar Peter Östlund (M) till nämndeman.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med Michaela

Fletchers (M) förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt,

Attunda Tingsrätt

\
.

»\
Justeran es si naturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 l -02-01

KF § H I Dnr. KS 20 I 8/0283

Ovriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1. Julia Linder (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Förskole- och grundskolenämnden.

2. Tommy Rindevall (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfulhnäktige.

3. Tommy Rindevall (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4. Golriz Kamangar (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Vård- och omsorgsnämnden.

5. Golriz Kamangar (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

6. Conny Ling (M) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i

Byggnadsnämnden.

7. Conny Ling (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunstyrelsen.

8. Sven Ragnelid (RP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Socialnämnden.

Val

9. Gunnar Widfotss (L) väljs till ersättare i Förskole- och
grundskolenämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

10. Mats Lundström (S) väljs till ledamot i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

11. Anders Dahl (V) väljs till ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
för resterande del av mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

Fotts.

Juster des Ignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 l -02-0 I

Forts. KF § 1:11

12. Anita Grünewald (V) väljs till ersättare i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

13. Richard Orgård (M) väljs till ordförande i Byggnadsnämnden för

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

14. Richard Orgåtd (M) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen för

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

15. Benny Hansen (RP) väljs till ledamot i Socialnämnden för

resterande del aximandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

16. Magnus Ingemars (L) väljs till ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden 2019-01-01 -

2022-12-31.

17. Eva Bylander (RP) väljs till ersättare i Socialnämnden för

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

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

18. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen oni ny
sammanräkning efter ersättaren Tommy Rindevall (S).

Sammanfattning
Ärendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledning av

entlediganden samt anhållan till Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Därutöver konstaterar Valberedningens ordförande att Richard Orgård (M) har

nominerats som ordförande i Byggnadsnämnden samt som ersättare i

Kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag samt i enlighet med nominering från (M) och finner frågorna med ja

besvarade.

Forts .

Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:11

Expedieras

Kommunkansliet,

Vård- och omsorgsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Kultur- och fritidsnämnden,

Socialnämnden,

Byggnadsnämnden,
Förskole- och grundskolenämnden,

Länsstyrelsen i Stockholms län

Q!? ?k
Justerandes naturer Utdragsbestyrkande
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KF§I:I2 Dnr.KSZOI9/0I83

Svar på motion nr I3/20I9 från Michael Solander (MP)
- Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och
unga

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 13/2019 besvarad med hänvisning till

pågående och planerade åtgärder inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reservation

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

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2019-06-16, KF § 6:20, lyfter

motionären fram Vikten av rörelse och lek för barn och unga och yrkar på en
inventering av utemiljöer vid förskolor och skolor samt framtagande av lokala

riktlinjer som Vägledning vid ny- och ombyggnation inom dessa verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, § 1:22.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-12-08.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24.

Förskole- och grundskolenämnden har behandlat ärendet 2020-11-17, § 8:12.

Förslag till beslut

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen.

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) och Francisco Centreras (V) biträder Michael

Solanders (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och
finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

01] M
Justeran es sig turer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:12

Omröstning

Vetering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 28 ja-röster, 19 nej-röster och 4 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF § I:I2

Expedieras

Förskole- och grundskolenämnden,

Akt

'\

?vx .

Justeran es si naturer Utdragsbestyrkande
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2021 02 01 1:12/2021 Ostaraker
Mandatfö

'

M:18, 59, 11135, SDz5, Lz4, 03, vs, MP2, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Mchaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö Mats Hö'brant

Christina Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle

eanette Widén

Söderström

Fredrik

Camilla Grims Klein

Lotta Ho
'

Widén

Bror ansson

Berndt H
Mathias Lindow

Monica

Ritva

Michaela Monica Hinders

Anne-Li Hilbert

B' m Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furusttand

Mats Larsson

Rosita Olsson

0

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck
onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist

Norma Aznar
B' rn Molin

Hans

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Ulrika

Thomas
Anders Borelid

Leif Hermansson

Peter Bilow

Anas Abdullah

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Om\§istningslista KF 112-2021 Uppdaterad 2021-02-11
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KF § H 3 Dnr. KS 2020/0023

Svar på m0°tion nr 3/2020 från Ann-Christine Furustrand

(S)
- Nya Akersberga med stadsgrönska och

ekosystemtjänster

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 3/2020 besvarad med hänvisning till att

förslaget ligger i linje med tidigare beslut kring Åkersbergas
utveckling, varvid också projekt redan har inletts med avsikt

att genomföra motionens innehåll.

Sammanfattning

Motionären föreslår att kommunen lägger tyngd vid klimatsmarta lösningar i

arbetet med att utveckla Åkersbergas nya stadsdelar. För att underlätta detta,

föreslås att ett uppdrag ges till Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden att ta

fram en grönplan för ett hållbart, klimatsmart nya Åkersberga som småstad.

Förslaget ligger i linje med kommunens Vision och inriktningsmål, liksom mål
inom ÖP 2040. Flera åtgärder har också påbörjats eller planeras i linje med
förslaget, däribland en utveckling av kommunens heltäckande grönplan, plan

för ekosystemtjänster inom program för Åkersberga Centrum, underlag för

planeringen av tätorten i form av en Fysisk strukturbild samt pollineringsplan.

Dessa projekt bedöms sammantaget ge samma resultat som den i motionen
föreslagna grönplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-01-11, §
'1 :4.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-12-08.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-12-07.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (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
finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

0/ M
i
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Forts. KF § 1:13

Omröstning

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

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster, 13 nej-röster, 1 har avstått och 4 är

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

Omröstningslista KF § I:|3

Expedieras

Akt

n ) .h

justeran es si naturer Utdragsbestyrkande
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M:18, 3:9, RP25, SDz5, Lz4, C23, V23, MP2, KD:2

Ledamöter

Namn Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö Mats Hö'brant

Christjna Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle

eanette Widén

Söderström

Fredrik

Anneli H

Nej Avstå

Camilla Grims Klein

Lotta H
'

Widén

Bror ansson

Berndt H
Mathias Lindow

Monica

Ritva

Michaela Monica I-Iinders

-Li Hilbert
BA m Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustrand

Mats Larsson

Rosita Olsson

6 P

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck
onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar
B' rn Molin

Hans H
ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Ulrika

omas la

Anders Borelid

Leif Hermansson

Peter Bilow

Anas Abdullah
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ohan Boström

Gardner
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KF § I:l4 Dnr. KS 2020/0027, Dnr. KS 202l/0027, Dnr. respektive motion

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 1/2021, nr 2/2021, nr 3/2021 och nr 4/2021 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellation nr 12/2020 får ställas och besvaras Vid

dagens sammanträde.

3. Interpellationer nr 1/2021 och nr 2/2021 får ställas och
besvaras Vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 4 motioner.

Av

1. Motion nr 1 /2021 Ann-Christine Furustrand (S),
- En fast omsorgskontakt i hemtjänsten Lars Frid (S)

2. Motion nr 2/2021 Michael Solander (MP)

.

- Inför saltsopning på gång- och cykelvägar

3. Motion nr 3/2021 Francisco Contreras (V)
- Bygg en kommunal skola på Berga 6:35

4. Motion nr 4/2021 Michael Solander (MP)
- Tankställe för fordonsgas i Österåker

Till dagens sammanträde har tre interpellationer inkommit.

1. Interpellation nr 12/2020 Ander Borelid (SD)
- Åsättra förskola

2. Interpellation nr '1 /2021 Ann-Christine Furusttand (S)
- Har Österåker en hög eller låg skolpeng?

3. Interpellation nr 2/2021 Ann-Christine Furustrand (S)
- Hur fullföljs löftet om förstärkt väg

med GC Väg till Margretelunds reningsverk?
Forts.

04 ÅR
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Forts. KF § 1:14

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 1/2021, nr 2/2021, nr 3/2021 och nr

4/2021 medges väckas.

Ordföranden föreslår att interpellation nr 12/2020 medges ställas och besvaras

vid dagens sammanträde samt att interpellationer nr 1/2021 och nr 2/2021

medges ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

Ch k
Justerandeå sig turer Utdragsbestyrkande
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KF § |:|5

'

'

Dnr. KS 2020/0027

Svar på interpellation nr I2/2020

Det noteras till protokollet att:

Kommunstyrelsns ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat

interpellation nr 12/2020 - Åsättra förskola - av Anders Borelid (SD).

Expedietas

Akt

Jusmes sign urer Utdragsbestyrkande
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KF § I:l6 Dnr. respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 20/2020 - Konstsnöbana- medges
väckas och remitteras till Kultur- och fritidsnämnden som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 21/2020 - Campinganläggning
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 22/2020 - Skydda insekter - minimera
ljusföroreningar - medges väckas och remitteras till

Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige, och efter samråd med
miljö- och hälsoskyddsenheten, fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

4. Medborgarförslag nr 23/2020 - Skydda insekter - sluta

använda lövblås-aggregat - medges väckas och remitteras

till Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 1/2021 - Fiskehabitat i

Svinningevikarna- medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

6. Medborgarförslag nr 2/2021 - Gång- och cykelväg till

Brännbackens företagspark - medges väckas och remitteras

till Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.
Forts.
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Forts. KF S 1:16

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 20/2020, nr 21/2020, nr 22/2020, nr 23/2020, nr 1/2021
och nr 2/2021 har inkommit till Österåkers kommun.

v Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2021-01-20.

Propositionsordning

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

Expedieras

Akt

00%
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 19.50.

\
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