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KS § 3:9 Dnr. KS 20I8/Ol73

Svar på motion nr I0/20l8 från Björn Molin (RP) - Angående
grovsophämtning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 10/2018 besvarad med hänvisning till att Österåkersvatten AB
ges i uppdrag att återkomma med alternativa förslag till hantering av grovsopor
ikommunen i enlighet med intentionerna i kommunens nya avfallsplan.

Sammanfattning

Roslagspartiet föreslår i en motion (motion nr 10/2018) att Kommunstyrelsen
får 1 uppdrag att skyndsamt arbeta fram ett förslag om gratis hämtning av
grovsopor Vid bostäderna. I enlighet med de intentioner som framgår av ny
avfallsplan, ska bland annat behovet av lättillgängliga insamlingsplatser för

grovavfall med mera tillgodoses. Med utgångspunkt från ny avfallsplan för

Österåkers kommun, behöver Österåkersvatten AB 1 samverkan med
kommunen utveckla förutsättningar och rutiner för en hållbar framtida

hantering vad avser insamling av grovsopor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-03-10, § 3:10.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-24

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-23.

Förslag ti|| beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
motion nr. 10/2018 besvarad med hänvisning till att Österåkersvatten AB ges i

uppdrag att återkomma med alternativa förslag till hantering av grovsopor i

kommunen i enlighet med intentionerna i kommunens nya avfallsplan.

Francisco Contteras (V) yrkar bifall till motionen.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att svaret på motionen ska delas upp i två

delar.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Micháela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Francisco Contreras (V) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.
Fotts.
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som är för Francisco Contreras (V) yrkande röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 9 ja-röster, 2 nej-

röster och 3 avstår.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine

Furustrand (S) yrkande om att svaret på motionen ska delas upp i två delar och
finner att så är fallet.
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Ösâerákêr
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 202I-03-22, § 3:9

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström X
Hampe Klein

_

X
Christina Funhammar X
Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. Björn P.

Ritva Elg

Anne-Li Hubert

Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid

Francisco Contreras

Michael Solander

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

M Conny Söderström

M Kenneth thtcrsttöm

M Richard Orgård

C Björn Pålhammar

KD Mikael Ottosson

8 Daniel Lundin

RP Hans Hellberg

V Erik Dagoberto Lagos

Resultat 9 2 3


