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Österåker

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 8 mars 202I

§§ Ärende

KF § 2:I Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av justerare

KF § 2:2 Ordföranden informerar

KF § 2:3 Fastställande av dagordning

KF § 2:4 Anmälningar

KF § 2:5 Frågor och interpellationer

KF § 2:6 Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra

och Nantes/Svinningeudd i Svinninge

KF § 2:7 Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen

KF § 2:8 Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

202 I -OZ-Ol

KF § 2:9 Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 202I med anledning av

pandemin

KF § 2:I0 Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för

gymnasieprislistan 202|

KF § 2:| I Val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för mandatperioden
2020-0I-OI-2023-l2-3I

KF § 2: I 2 Övriga valärenden

KF § 2: I 3 Nya motioner och interpellationer

KF § 2: I4 Inkomna medborgarförslag

KF § 2: I 5 Sammanträdets avslutande
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KF§2: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 samt i

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 2:1/2021 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

fredagen den 12 mars kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahusct, 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 2: I /202I Närvarolista

?k
Justerandes ignatu rer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-03-08 Österåker
Mandatfördelning: leg, 8:9, RP15, SDzå, Lz4, Cz3, V23, MP:2, KD:2

Bilaga 2: “2020 Närvaro/Upprop * = närvarade på distans via Microsoft Teams
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-03-08

Österåker
Bilaga 2:II2020 Närvaro/Upprop Ersättare

* = närvarade på distans via Microsoft Teams
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)

n

Mats Hö'brant L 2:1-2215 2:1-2215

Gunnar f

'tta thtcrström

Gunnar Fristedt

'chard

>\nnika Lööv

ohan Carselind

Kim Skc

Peter Rönnlund

B' "rn W'innerfeldt

Monica Hindcrs

Christine

Hul

Kerstin Sund

indcrs Pettersson

Eva Bö
'

Klas-Göran Wändc
unilla Niss

'

ter W'icander

onnv Ekström

Mattias Lafvas

›'\line R0' Östcrlind

Ahmadi

taffan Lundmark

Lorindct

omas Klementsson

eter Markum

W



Justerandes gnaturer

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

KF§22

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att deltagande på distans har medgivits vid detta

sammanträde.

Distansdeltagarna ser översiktsbildcr över möteslokalerna på plan 4, och

dessutom samtliga andra distandeltagandc personer.

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

Den distansdcltangde ledamoten ska ha sin kamerabild påslagen under hela

sammanträdet och se till att synas ibild.

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 återinträda i tjänstgöring.

En distansdcltagande ledamot begär ordet och röstar Via Plenum debatt - och

voteringssystem. Anföranden som hålls av distansdcltagande ledamot kommer
att synas i mötcslokalerna 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.

Utdragsbestyrkande
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KF § 2:3

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Utsänd dagordning fastställs.

Ordföranden informerar om att ärende 8 på dagordningen - Tillfällig

nedsättning av Vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av

pandemin, ännu inte beretts av berörda facknämnder i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser. Ordföranden har valt att ta upp ärendet på
dagordningen då det varit känt att ärendet skulle behandlas vid dagens
sammanträde samt att förslag till hantering finns från Kommunstyrelsens
ordförande.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa utsänd dagordning och finner

frågan med in besvarad.

Justerandes ignatu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 2:4 Dnr. KS 202I/OO46

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08.

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 26/2019
c. Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till Visa

funktionshindrade (LSS) per 2020-12-31

d. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SOL) per 2020-12-31

6. .Attunda Tingsrätt har entledigar Andreas Adolfson (M) som
nämndcman

f. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S)
-

Krister Wicander (S)

Expedietas

Akt

\

U 3 %
Justera z deg signaturer Utdragsbestyrkande



Ala-g Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

KF § 2:5 Dnr. KS 202|/0027

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har

besvarat interpellation nr 1/2021 - Har Österåker en hög eller låg

skolpeng?- av Ann-Christine Furustrand (S).

2. Tekniska nämndens ordförande Mathias Lindow (L) har besvarat

interpellation nr 2/2021 - Hur fullföljs löftet om förstärkt väg
med GC väg till Margretelunds reningsverk?

Expedieras

Kommunkansliet

Just rand §signaturer Utdragsbestyrkande



LL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 l -03-08

KF § 2:6 Dnr. KS 202I/0005

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten inom Valsättra och Nantes/Svinningeudd i

Svinninge

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

bilagda förslag till nytt verksamhetsområde för dricksvatten

och spillvatten för fastigheter inom Valsättra och
Nantes/Svinningeudd i Svinninge enligt Bilaga (bilaga 5 och
bilaga 6).

Sammanfattning

Österåkersvattens styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

fastställa utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för

fastigheter inom Valsättra och Nantes/Svinningeudd i Svinninge enligt Bilaga

(bilaga 5 och bilaga 6).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-08, § 2:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-01.

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

usterandes gnaturer Utdra sbes rkande8 W



_ Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

KF § 2:7 Dnr. KS 2021/0006

Nytt verksamhetscmråde för dricksvatten och
spillvatten för Nyhagen

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

bilagda förslag till nytt verksamhetsområde för dricksvatten
och spillvatten för fastigheter inom Nyhagen.

Sammanfattning

Österåkersvattcns styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

fastställa utvidgat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för

fastigheter inom Nyhagcn enligt Bilaga (bilaga 3).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-08, § 2:7.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-01.

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 ñnner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

M
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande
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202 I -03-08

KF § 2:8 Dnr. KS 202I/0026

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag per 202 I -02-0 I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med
uppgift om att det finns 33 väckta motioner som inte är

färdigbehandlade per 2021-02-01.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet

med uppgift om att det finns 21 väckta medborgarförslag,
som inte är färdigbehandlade per 2021-02-01.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges
arbetsordning, två gånger per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade

motioner samt en redovisning av ännu ej färdigbehandlade medborgarförslag.

Enligt Kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att

motionen/medborgarförslaget väcktes.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-08, § 2:11.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-03.

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

Akt

§,

\.

mndes ignatu rer Utdragsbestyrkande



ALL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

KF § 2:9 Dnr. KS 202 I /0020

Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under
202I med anledning av pandemin

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet remitteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
Tekniska nämnden för beredning i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser.

Anmälan om jäv

Peter Bilow (-) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning

Pandcmin har slagit hårt mot Vissa branscher, särskilt mot företag verksamma
inom restaurang och hotell. För att stötta företagen och därmed minska risken

för konkurser och en ännu högre arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsfrihct

under 2021 för serveringstillstånd och en tillfällig avgiftsfrihct för upplåtelse av

allmän platsmark avseende kategorierna marknader, kiosk och foodtruck,

utcserveringar samt torgplats under 2021.

Innan Kommunfullmäktige sakbehandlar ärendet föreslås att de berörda

facknämnderna; Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden
bereder ärendet i enlighet med Kommunallagens bestämmelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-02-08, § 2:12.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-01-25, rev. 2021-

01-28.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet

remitteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden för

beredning i enlighet med Kommunallagens bestämmelser.

Anne-Li Hübert (C),jonas jonsson (MP) och Anas Abdullah (-) biträder

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Forts.

'a

l

x H
E

Justerande
2:
gnaturer Utdragsbestyrkande

*J



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

Forts. KF § 2:9

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att yrkande om att remittera ärendet till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden i syfte att bereda ärendet hos

facknämnderna i enlighet med Kommunallagens bestämmelser föreligger och
frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschcf
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Avdelningschef Infrastruktur- och
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Controller SBF
Akt

(WA
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



k Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

KF § 2: IO Dnr. KS 202I/0009

Ersättning för mindre undervisningsgrupp i

gymnasieskolan inom ramen för gymnasieprislistan 202I

Kommunfullmäktiges beslut

Avvakta tillämpning av ersättning för studievariant - mindre
undervisningsgrupper enligt länsprislistan under 2021, i

väntan på Storsthlms översyn.

Protokollsanteckning

Roslagspartict anser att Vi ska ansluta oss till samverkansavtalct för mindre

undervisningsgruppcr. Det är viktigt att vi ger elever som är i behov av mindre

undervisningsgrupper liknande möjligheter att söka olika nationella program på

liknande villkor som andra elever. Det har än så länge gynnat utvecklingen av

olika programmöjlighctcr för dessa elever. Utbudet av olika programplatscr

avseende yrkesprogmm har ökat vilket är en stor fördel då det ger elever i

behov av mindre undervisningsgrupper. Om vi inte ansluter oss till detta

riskerar denna utveckling att avstanna. Vi står bakom fördelarna som Storsthlm

kom fram till när detta infördes.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning
I prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län 2021 (länsprislistan) ingår

schablonersättning för studicvariantcn mindre undervisningsgrupp inom
nationella program. Storsthlms styrelse har, den '10 december 2020, beslutat att

utreda modellen med extra ersättning för mindre undervisningsgrupp.

Utredningen förväntas vara färdig senast juni 2021. Kommunstyrelsen föreslår

därför att Kommunfullmäktige avvaktar tillämpning av ersättning för

studicvariant - mindre undervisningsgrupper enligt länsprislistan under 202 '1, i

väntan på Storsthlms översyn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021 -02-08, '§ 2:13.

Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag daterat 2021 -02-01.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 202'1-01-28,

'§_ 1:5.

Förslag till beslut

Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

R
Justera es signaturer Utdragsbestyrkande



LV Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -03-08

Forts. KF § 2:10

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar avslag innebärande att ersättning för

studievariant - mindre undervisningsgrupper enligt Iänsprislistan, ska tillämpas

genom anslutning till samverkansavtalet.

Rogcrjohansson (RP) biträder Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande.

j-*xnne-Li Hilbert (C) och Camilla Grirnsby Klein (M) biträder Kenneth
Nettcrströms (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot Andreas

Lennkvist Manriqucz (V) yrkande om avslag och ñnncr 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 avslag.

Omröstningen utfallet med 39 ja-röster, 9 nej-röster, '1 har avstått och 2 är

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

Omröstningslista KF § 2:|0

Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

Akt

Ohm
Justerandeåâsignatu rer Utdragsbestyrkande
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202 I -03-08

KF § 2:l I Dnr. KS 20I8/0283

Val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

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

Kommunfullmäktiges beslut

Till ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

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

Fredrik Törnberg (M).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en nämndcman vid Attunda

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

Förslag till beslut

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

förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med in besvarad.

Expedieras

Akt,

A ttunda Tingsrätt

\

\

Wik-
Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande
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202 I -03-08

KF § 2:I2 Dnr. KS 20|8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1.

10.

11.

Richard Orgård (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Socialnämnden.

Richard Orgård (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Krister Wicander (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

Erik Lorinder (RP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

Ronny Ekström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Byggnadsnämnden.

Mats Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Kommunfullmäktige från och med 1 april.

Mats Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Kommunstyrelsen från och med 1 april.

Mats Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Viltvårdsrådet från och med 1 april.

1\_/_Iats Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

OGAB Fastighet 6 AB från och med 1 april.

Mats Larsson (8) entledigas från sitt uppdrag som personlig

ersättare till Ann-Christine Furustrand (S) i Förbundsmöte
Storsthlm från och med 1 april.

Leif Haag (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Val-

och demokratinämnden.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Val

12. Sigrid Walve (MP) väljs till ersättare i Byggnadsnämnden för

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

13. Glenn Viklund (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen från och
med 1 april och för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

14. Anders Pettersson (S) väljs till ledamot i Viltvårdsrådet från och
med 1 april och för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

15. Ludvig Eriksson (SD) väljs till ersättare i Val- och
demokratinämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

16. Valen avseende ledamot i Socialnämnden för (M), ersättare i

Miljö- och hälsoskyddsnämnden för (M), ledamot i ÖGAB
Fastighet 6 AB för (S) och personlig ersättare till Ann-Christine

Furustrand (S) i Förbundsmöte Storsthlm, bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

17. Kommunfulhnäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ledamoten Mats Larsson (S).

18. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ersättaren Krister Wicander (S).

19. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ersättaren Erik Lorinder (RP).

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledning av

endediganden samt anhållan till Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogrcvc (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Anneli Hogrevc (M) förtydligar att entledigande av Leif Haag (SD) samt val av

Ludvig Eriksson (SD) avser uppdraget som ersättare i Val- och

demokratinämnden, inget annat.

Forts.

Justerand ,

_
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga;

val av ledamot i Socialnämnden för (M),

val av ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för (M),

val av ledamot i ÖGAB Fastighet 6 AB för (8) samt

val av personlig ersättare till Ann-Christine Furustrand (S) i Förbundsmöte
Storsthlm, och ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Socialnämnden,

Byggnadsnämnden,

Viltvårdsrådct,

ÖGAB Fastighet 6 AB,
Storsthlm

Länsstyrelsen i Stockholms län

3
*L\,
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Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Motioner nr 5/2021, nr 6/2021, nr 7/2021, nr 8/2021 och nr

9/2021 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 5 motioner.

Inga interpellationer har inkommit.

Av

1. .Motion nr 5 /2021 Anders Borelid (SD)
- Politisk påverkan vid vallokal

2. Motion nr 6/2021 Anders Borelid (SD)
- Senarclägga undervisning för morgontrötta

ungdomar

3. Motion nr 7 /2021 Anders Borelid (SD)
- En vice rektor bör finnas i varje skola

i kommunen

4. Motion nr 8/2021 Anders Borelid (SD)
- Mobila Toaletter

5. Motion nr 9/2021 Michael Solander (MP)
- Höj nivån för demokratin i Österåker

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 5/2021, nr 6/2021, nr 7/2021, nr

8/2021 och nr 9/2021 medges väckas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

ustelande
\

ignatu rer Utdragsbes rkande
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Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 3/2021 - Inför strikta undantag
avseende regler för tomgångskörning - medges
väckas och remitteras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen varefter

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 4/2021 - Farthinder på
Margretelundsvägen - medges väckas och remitteras till

Tekniska nämnden som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 5/2021 - Cykelfält på alla tvåspåriga

gator - 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 3/2021, nr 4/2021 och nr 5 /2021 har inkommit till

Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2021 -02-24.

Propositionsordning

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

Expedieras

Akt

00 M.
Justerandes

4
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 20.00.

Justerandesåsignaturer Utdragsbestyrkande
_5›


