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Juste

KF§62I

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 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 621/2019 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet 'från sammanträdet ska justeras onsdagen den 26 juni

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 Ingela Gardner (M),J0han Boström (M) och
Ann-Christine Furustrand (5).

Bilaga 6: I /20 I 9 Närvarolista

M #6?
ranc\%s signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-06-17

Mandatfördelning: M:18, 5:9, RP25, SDs5, Lz4, C23, V13, MP12, KD:2
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-06-17

Österåker

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)
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KF § 6:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 36 -Protokoll från

Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2019-06-10.

Paragrafer från protokollet kompletterar bcslutsundcrlagct för ärende 5,7,8,9,10,'12 och '18 på
dagordningen.

Ordföranden informerar om att en fråga angående läkarintyg för skolskjuts, har inkommit.
Frågan hanteras som punkt 4d på dagordningen.

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas och finner frågan

med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

Om Mi?
Justerlandgs signaturer Utdragsbestyrkande
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On

KF § 6:3 Dnr. KS 20|9/00|4

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-20

b. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) inom
Socialnämndens verksamhet per 2019-03-31

c. Värd- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade

(ISS) per 2019-03-31

d. Svar på medborgarförslag nr 14/20 '18 - Flytt av skylt vid Rödbøsundet
6. Protokoll från extrainsatt Kommunstyrelscsammanträde 2019-06-10

Expedieras
- Kommunkansliet

Mif”
Juste'ranyjes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 6:4 Dnr. KS 20 I 9/0020, KS 20I9/0066

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat interpellation

nr 6/2019 - Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin? - av Ann-Christine
Furustrand (S)

2. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat fråga - När
inleds arbetet med att ta fram de nya miljömålen? samt fråga - Kommer
Kommunstyrelsens ordförande att inkludera oppositionen i arbetet med de nya
miljömålen i försök att säkra ett brett samförstånd över pattigränserna? - ställda av
Andreas Lennkvist (V)

3. Mathias Lindow (L) har besvarat frågan - Tänker du ta bort kravet om läkarintyg i

enlighet med de riktlinjer som omfattar Österåkers kommun enligt BUS? - av
Ann-Christine Furustrand (S)

Expedieras
- Kommunkansliet

om Pre?
Justerlandks signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 6:5 Dnr. KS 20|9l0|56

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag

till budget för år 2020 och planåren 202I-2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktiv och anvisningar för 2020-2022 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelse
och nämnder fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med
budget 2020 och planer 2021-2022.

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision
2040 - Valfiüct och szgghet för en Hållbar Elli/åkt 1' Österåker -
möjlighetemas skå'zgåtdskommun till både medborgare och
medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning”

samt projektet ”Årets kvalitetskommun”.

Protokollsanteckningar

Vi har nu tagit emot budgetförutsättningarna för upprättande av budget. Vi avser inte lägga

några yrkande i detta läge, utan återkommer senare med eget budgetförslag.

Ann-Christine Furustrand (8)

Vi har tagit del av handlingarna. Vi lägger inte några yrkanden idag. Vi återkommer ev. senare

med ett eget budgetförslag.

Roger Johansson (RP)

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna för (V), (RP) och (MP) deltar ej i beslutet avseende beslutsatser 2,3 och 4.

Sammanfattning

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2020
och plan 2021-2022. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar
avseende drift och investering för är 2020.

Budgetförslaget för år 2020 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare

i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstakct är beräknat på en utdebitering på
'17:10 kr, dvs oförändrad skattesats jämfört med 2019.

Form". näyløz ;ida

om M
Jus'teL'arües signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-06- I 7

Juste

Form. KF 1? 6:5

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:3.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-03.

Förslag till beslut

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

Francisco Contreras (V) biträder Michaela Fletchcrs (M) yrkande avseende beslutsats '1.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samtliga nämnder och styrelser, Kommunkansliet

Mår'
an&es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 6:6 Dnr. KS 20|9l0|43

Arsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers
kommuns förvaltade stiftelser

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2018, i enlighet
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-07.

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas uttalanden, att

förvaltaren i samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Österåkers kommun förvaltar fem stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds
magasinfond, Social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-20, § 7:13.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-05-07

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
- Ekonomianheten, Redovisningsenhctcn, Controller KS /KF, Kommunkansliet

om M
Justáranhes signaturer Utdragsbestyrkande
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(Y
Juster-

KF § 6:7 Dnr. KS 20l9/0I I2

Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2: I 5I -

Friidrottsarenan

Kommunfullmäktiges beslut

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen
på totalt 35 300 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till de
utökade/ fördyrade projektkostnaderna för nybyggnation av

Friidrottsarenan på markfastigheten Hacksta 2:151 och att borgensavgift

motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med budgetbeslut i

Kommunfullmäktige KF 8:4, 2018-11-19.

Reservation

Rogerjohansson (RP) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslutet

Det noteras till protokollet att samtliga styrelseledamöter i Armada Kommunfastigheter AB ej

deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Beslutspunkten handlar om kommunens borgensåtagandc på 35 mkr men det är viktigt att

uppmärksamma att projektkostnadcrna för nybyggnation av friidrottsarenan har ökat med
41 04) enligt Armada Kommunfastigheter. Det är bekymmersamt att budgetramen för

friidrottsarenan överskridit så pass mycket.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning

Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på ytterligare

maximalt 35 300 000 kr att erbjudas som säkerhet vid uppláning till de utökade/ fördyrade

projektkostnaderna för nybyggnation av Friidrottsarenan på markfastigheten Hacksta 2:151.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:4.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09.

Pom“. växla Air/a

\ M
indLs signaturer Utdragsbestyrkande
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.For/x. KI 1)" 6:7

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
- Armada Kommunfastigheter AB, Kommunkansliet

0% W
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KF 5 6:8 Dnr. KS 20I9/0l I I

Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:2I3 - Österskärsskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Bevilja Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) kommunal borgen
på totalt 36 800 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till

nybyggnationen av matsal/kök på fastigheten Tuna 8:213 och att

borgensavgift motsvarande 0,35% tas ut i enlighet med
budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 8:4, 2018-11-19.

Deltar ej i beslutet

Det noteras till protokollet att styrelseledamöter i Årmada Kommunfastigheter AB ej deltar i

beslutet.

Sammanfattning
Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) ansöker om kommunal borgen på 36 800 000
kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till nybyggnationen av matsal/kök på fastigheten

Tuna 8:213, Österskärsskolan.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:5.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09.

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 blir fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Armada Kommunfastigheter AB, Kommunkansliet

oM) W
Jusltelfancies signaturer Utdragsbestyrkande
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KF 5 6:9 Dnr. KS 20I9/008I

Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Arendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss.

Motivering till återremiss

Österåkers kommuns müjömålsdokument och handboken tog KF beslut om 2016, efter

viktiga återremisser. Miljömålen för Vår kommun ryms i styrdokument som Visar vad
kommunen vill uppnå med miljöarbetet inom flera olika viktiga områden, som ska vara

kopplade till regionala och nationella miljömål. Åtgärder, resurser, ansvar och uppföljning med
koppling till miljömål måste vara tydliga och relevanta. Detta arbete har påbörjats under förra

mandatperioden. I ett hällbarhetsramverk som nu föreslås måste miljömålen ingå som det

viktigaste ”kärnvärdet”. Att ersätta miljömålen med ett hållbarhetsramverk utan att i beslutet

ta med de utmaningar och åtgärder som ryms i nuvarande miljömålsdokument är märkligt.

Agenda 2030 rymmer förvisso Viktiga områden som kommer att kräva ett flertal lokala

avvägningar och beslut framöver men det kan inte ersätta det lokala hållbarhetsarbete som
miljömålen aktualiserar och ger möjlighet att precisera och tidsbestämma. Att transparent

redovisa indikatorer, nyckeltal, åtgärder och uppföljningar ska redovisas årligen, för att

allmänhet ska kunna följa hur lokal hållbarhet eftersträvas. Finansiering av framtida åtgärder

kan ske på olika sätt; även med stöd av regionala medel eller EEE-finansiering. I SOU 2013:68

som tar upp synliggörande av ekosystemtjänstcr betonas att ekologisk hållbarhet är en grund
för social och ekonomisk hållbarhet. Här menas alltså att hållbarhet rymmer olika innebörder

av hållbarhet men att Vi måste röra oss bort från synsättet att ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet är jämbördiga. Det finns goda intentioner hos ledamöter i Hera partier att se till att

miljömålsdokumentets nuvarande innehåll bibehålls och stärks, men efter debatten i KF är

bedömningen att det inte förefaller möjligt att under mötet nå politisk enighet om exakt hur

beslutsformuleringar ska se ut.

Yrkar därmed att ärendet om Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun (ärende 9)

återremitteras.

jonas jonsson (MP)

Sammanfattning
I samband med att Österåkers miljömål 2016-2019 löper ut föreslås utveckling av ett

Hållbarhetsramverk för Österåker kommun att ersätta miljömålsdokurnentet. Ramverket blir

en guide till de målsättningar och inriktningar som beslutats i kommunens strategiska

styrdokument inom respektive ämnesområde. Ramverkets struktur föreslås utgå från Agenda
2030 och De globala målen för hållbar utveckling. Åtgärden minskar risken för att det

övergripande styrdokumentets innehåll inte överensstämmer med styrdokument inom
respektive ämnesområde.

Pbrly. mista J'z'cla

05“ Hz?
Just'erfandgs signaturer Utdragsbestyrkande
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Form. KF _9' 6:9

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:12.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-28.

Förslag till beslut

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

Jonas jonsson (MP) yrkar att Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs till och med 2020 och
att dessa mål inte tas bort med nuvarande innehåll utan snarare SKA ingå ett bredare

hållbarhetsramverk från och med 2021.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att Österåkers miljömål 2016-2019 utvärderas innan det

ersätts av ett hållbarhetsramvcrk.

Michaela Haga (C) och Mathias Lindow (L) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Hans Hellberg (RP) yrkar på att styrdokumentct Österåkers miljömål 2016-2019 ska gälla

fortsättningsvis och utgöra grund för fortsatt arbete med ett hållbarhetsramverk.

Jonas _Jonsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet enligt motivering.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Jonas Jonssons (MP) yrkande om återrcmiss.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag, yrkande om återremiss samt
yrkanden från jonas Jonsson (MP), Ann-Christine Furustrand (S) respektive Hans Hellberg

(RP) föreligger.

Ordföranden ställer bifall till återrcmissyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutat

avslå återremissyrkandct.

Omröstning
Votcring begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkandet och nej-röst för att

bifalla återremissyrkandet.

Omröstningen utfallet med 31 ja-röster, 19 nej-röster och 1 är frånvarande.

17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterrermss.

Fullmäktige har således beslutat återremittcra ärendet till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsáterremiss med motivering anförd av Jonas Jonsson (MP).
Ordföranden konstaterar att övriga yrkanden därmed har fallit.

Form: ”dj/a J'z'a'øz

M M
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KF § 6:I0 Dnr. KS 20I9/0I58

Antagande av gemensam målbild 20I9-2022, Samverkan
Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version I.O

Kommunfullmäktiges beslut

Anta för Österåkers kommuns del dokumentet Gemensam målbild 2019 -

2022 - Samverkan Stockholmsregionen, Trygg, säker och störningsfri,

version 1.0, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2019-05-23.

Sammanfattning
lin Gemensam målbild för perioden 2019 - 2022 har tagits fram av aktörer i Samverkan
Stockholmsregionen, Vilken syftar till att stärka det aktörsgemensamma arbetet.

Österåkers kommun ingår som aktör, som en av alla 26 kommuner i Stockholms län.

Samtliga aktörer har av Länsstyrelsen ombetts att för egen del anta dokumentet Gemensam
målbild 2019-2022.

Övriga aktörer är Kommuner i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen i

Stockholm, Mellersta Militärrcgioncn, Försvarsmakten, Polisregionen Stockholm, SOS
Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting (Region Stockholm),
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda
samt Trafikverket.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, '§ 8:6.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-05-23.

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 blir fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Länsstyrelsen Stockholm, Kommunkansliet

om W
Justerlandeu signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 6:I | Dnr. KS 20I8/0383

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för

förtroendevalda i Österåkers kommun, (OPF-KL18), att gälla för

förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder

vid valet 2018 och som inte tidigare omfattas av Pensionsbestämmelser
för förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemente för förtroendevalda
i kommuner och landsting (PRF-KL), i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2018-12-21.

2. låestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i

Osteråkers kommun (OPF-KL18) ska gälla från och med 2019-01-01.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har 2018-09-14 antagit förslag till reviderade

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OFF-KIA 8)., Vilket

ersätter det tidigare antagna OPF-KL 14.

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av DPF-KLM eller som
tillträdde vid valet 2018 och som inte tidigare omfattats av de äldre Pensionsbcstämmelser för

förtroendevalda (PBF) eller Pensionsreglemcnte för förtroendevalda i kommuner och
landsting (PRF-KL) i kommunen.
För de förtroendevalda som lämnat sina pensionsgrundande uppdrag före 2014-12-31 gäller

fortsatt PBF eller PRF-KL att gälla.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-18, § 4:19.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2018-'12-21.

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Personalenheten, Löneenheten, Kommunkansliet

DM) W
Juster/ande\ signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 6:I2 Dnr. KS 20l9/0092

Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i

Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Förtroendevald som, med stöd av en ensionsutrednin , kan s rka attP g
ytterligare pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter

prövning av pensionsmyndigheten (Kommunen) få ersättning för sådan
förlust.

2. Yrkande om ersättning för pensionsbortfall ska framställas i samband
med utgången av varje intjänandeår.

3. Uppgift om Vilket pensionsavtal som den förtroendevalda omfattas avi
sin anställning, ska lämnas till kommunen i samband med att den
förtroendevalda ansöker om ersättning för pensionsbortfall

4. Tillämpning och beslut i individärenden sker i Personalberedm'ngen.

Sammanfattning
I samband med beredningen av ärendet Dnr. KS 2018/ 0383 om antagande av bestämmelser
om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun,
har framkommit behov av att komplettera bestämmelserna med Villkor för kompensation för

framtida pensionsbortfall. Det gäller särskilt kompensation för förtroendevalda som minskat
sin tjänstgöringsgrad i sin anställning

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:9.

- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.

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 blir fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Personalenheten, Lönecnheten, Kommunkansliet

om W
Juste'ran es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§6:|3 Dnr. K520I9/0l3l

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,

dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-16

bilagda förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,

dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom exploatering Täliöviken
enligt avgränsning i bilaga 3, att gälla från och med antagande i

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Österåkers vatten har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utökat

verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet för

fastigheter inom exploatering Täljöviken, enligt bifogad karta (bilaga 3).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-20, '§ 7:3.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-24.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Oh M
Justegrancies signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§6:I4 Dnr. KS 20|9/0l32

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,

dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-16

bilagda förslag till nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten

och dagvatten gata Storhagen södra enligt avgränsning i bilaga 3, att gälla

från och med antagande i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Österåkers vatten har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utvidgat

verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata för fastigheter i Storhagen
södra enligt bifogad karta (bilaga 3).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-20, § 7:4.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (I) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

ah
\*

?ref
Justezrancnss signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§6:|5 Dnr. KS 20|9/0I33

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i

Linanäs

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det till samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-16

bilagda förslag till utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och
spillvatten inom Linanäs enligt avgränsning i bilaga 3, att gälla från och
med antagande i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Österåkers vatten har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utvidgat

verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för fastigheter i I..inanäs på Ljusterö enligt

bifogad karta (bilaga 3).

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-20, § 7:5.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

0h 1%?
Jus'teI'andves signaturer Utdragsbestyrkande



A Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-06- I 7

KF § 6:I6 Dnr. KS 20I8/0283

Val av en nämndeman i Attunda Tingsrätt för resterande del av

mandatperioden 20|6-0I-0I - 20I9-l2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Val av nämndeman bordläggs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

resterande del av mandatperioden 2016-01-01-2019-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag

innebärande bordläggning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

M) M
us'te n s signaturer t ra s estyr an ed U d g b k d



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-06- I 7

KF § 6: I7 Dnr. KS 20 I 8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden
1. Kim Skerving (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och

omsorgsnämnden.

2. Guillermo Silva (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden.

3. Golriz Kamangar (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.

Val med anledning av entlediganden
4. Golriz Kamangar (V) väljs till ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden för

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

5. Carolina Ekman (V) väljs till ny ersättare i Tekniska nämnden för resterande
del av mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31. < _

6. Val av ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för (M) för resterande del av
mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

Bordlagda valärenden
7. Linn Muhr (L) väljs till ny ledamot i Socialnämnden för resterande del av

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

8. Karina Liedberg (L) väljs till ny ersättare i Socialnämnden efter Linn Muht (L),
för resterande del av mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden, bordläggning av val medmera.

Förslag till beslut

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

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarad.

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

M: M
Justentanåes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§6:I8 Dnr. KS 20I7/0l52

Svar på motion nr I0/20 I 7 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt- och kostnadseffektiva

bostäder för unga

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 10/2017 besvarad med hänvisning till att kommunen
redan behandlar frågan inom ramen för översiktsplan och
bostadsförsörjningsplan.

Reservation

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

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att kamunen undersöker
möjligheterna att bygga enkla och kostnadseffektiva bostäder med rimliga hyror för unga.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-20, § 7:6.

- Michaela Fletchcrs (M) ordförandeförslag daterat 2019-05-06.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-23.

Förslag till beslut

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

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

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och ñnner 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.

Forza: nästa sida

om W
Jus'teILandåes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9-06-I7

For/x. KF"
_11" 6:78

Omröstningen utfallet med 36 jaa-röster, 14 nej-röster och 1 är frånvarande.
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KF § 6:I9 Dnr. KS 20| 7/0320

Svar på motion nr I9/20I7 från Björn Molin (RP) - Angående
tiggeriet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motion nr 19/2017 besvarad med hänvisning till att ett uppdrag
ges till Kommunstyrelsen att -i samråd med Polismyndigheten,
företrädare för lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra
en Översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter.

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast september 2019 redovisa

eventuellt förslag om reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Reservation

Ledamöterna för (8), (L), (C) Och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive eget

förslag.

Särskilt yttrande

Liberalerna och Centerpartiet är kritiska till att införa ett tiggeriförbud I Österåker. Vi anser

inte att ett förbud mot att be om pengar eller ett förbud att ge pengar löser varken de
grundläggande problemen eller de bakomliggande orsakerna till Liggeri.

De människor som idag ligger kommer ofta från llLT-länder där fattigdomen är stor och
minoriteter diskrimineras. Att sitta utomhus i vårt klimat och vädja till medmänniskors välvilja

för att försörja sig är ingen värdig tillvaro. Det är inte heller en långsiktig lösning på fattigdom.

Genom att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna med beaktande av

Roslagspartiets motion om tiggeriförbud så pekar man på en inriktning som går mot ett lokalt

tiggeriförbud vilket Vi ser som mycket olyckligt. I stället för att införa ett lokalt tiggcriförbud i

Österåker bör det nationella stödet till organisationer som bedriver ett effektivt arbete på plats

öka. Dessutom bör det genom Elf-samarbetet ställas krav på alla medlemsländer att ta hand
om sina medborgare så att de får en dräglig tillvaro. Med bättre möjlighet till utbildning och
arbete i hemländerna skulle de som tigger hitta andra möjligheter till försörjning än att åka

långt bort från hem och familj för att tigga i Österåker.

Slutligen har vi i dag för få poliser i regionen och polisen måste därför prioritera bland sina

uppgifter. Vi anser inte att polisens uppgifter då bör öka med denna uppgift. Polisen bör
istället fokusera sina resurser där problemen är större såsom t ex att motverka organiserad

brottslighet och klara upp Villainbrott.

Mathias Lindow (I) och Anne-Li Hilbert (C)

Arne Ekstrand (KD) biträder det särskilda yttrandet från Mathias Lindow (I) och Anne-Li
Hilbert (C).

Parts: ”dy/a yz'da

DMD W
Justérakes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-06- I 7

.FbrlJz KF' 5 6:79

Sammanfattning
Björn Molin (RP) föreslår i motion nr 19/2017 att Kommunstyrelsen får i uppdrag att

kontakta polismyndigheten i syfte att kräva att man agerar på ett sätt som resulterar i att

dggcriet i Österåkers kommun omedelbart upphör.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-06-10, § 8:10.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-06-04.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-04.

Förslag till beslut

Anne-Li Hilbert (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på
motionen samt yrkar på tilläggsyrkande enligt:

Socialnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med uppsökande verksamhet för att

identiñera Vilka personer som är i Österåker och Ligger, samt säkerställa att inga kvinnor

utnyttjas, inga minderåriga far illa eller missar skolgång. Socialförvaltningen bör även bistå

med akut hjälp och att dialog förs med hemlandet i fallet med EU-migranter.

Mathias Lindow (I) och Andreas Lcnnkvist Manriquez (V) biträder Anne-Li Hilberts (C)

yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen.

Ann-Christine Furustrand (S) och Michaela Haga (C) biträder Anne-Li Hilbcrts (C) samtliga

yrkanden.

jenny Nordström (L) biträder Anne-Li Hilberts (C) yrkande om bifall till Kommunstyrelsens
förslag innebärande avslag på motionen samt yrkar på tilläggsyrkande enligt:

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att sätta ihop en parlamentarisk grupp över partigränserna

som ska arbeta fram en strategi för att arbeta med uppsökande verksamhet av människor som
ägget i kommunen. Verksamhetens mål ska vara att kontrollera efterlevandet av lagar som
redan finns för människors grundläggande fri- och rättigheter pá solidariska och demokratiska
grunder så att dessa människor inte far illa så långt vi kan hindra det.

Francisco Contreras (V) bittäderjenny Nordströms (I) samtliga yrkanden.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar:

1. Anse motion nr 19/2017 besvarad med hänvisning till att ett uppdrag
ges till Kommunstyrelsen att - i samråd med Polismyndigheten,

företrädare för lokala näringsidkare samt övriga berörda aktörer - göra

en översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala

ordningsföreskrifter.

. Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast september 2019 redovisa

eventuellt förslag om reviderade lokala ordningsföreskrifter.

Michaela Fletcher (M) yrkar därtill avslag på övriga framställda yrkanden.

Pom. nästa :ida

M M
Justelranvåes signaturer Utdragsbestyrkande
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Björn Molin (RP) och Lotta Holmgren (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande om att

anse motionen besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen,
Michaela Fletchers (M) yrkande innebärande att anse motionen besvarad samt tilläggsyrkanden

från Anne-Li Hilbert (C) respektive jenny Nordström (L) föreligger.

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag innebärande avslag på motionen mot Michaela
Fletchcrs (M) yrkande innebärande att anse motionen besvarad och ñnncr att fullmäktige

beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Michaela Fletchers (M) yrkande och
nej-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Omrostningen utfallet med 27 121--roster, 22 nej--röster och 2 ar frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat 1 enlighet med Michaela I letchers (M) yrkande..

Propositionsordning

Ordföranden ställer Anne-Li Hilberts (C) tilläggsyrkande mot avslag och ñnner att fullmäktige

beslutat avslå Anne-Li Hilberts (C) tilläggsyrkande.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på Anne-Li Hilberts (C) tilläggsyrkandc

och nej-röst för bifall till Anne-Li I-Iilberts (C) tilläggsyrkande.

Omröstningen utfallet med 30 ja-röstcr, 19 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Anne-Li Hilberts (C) tilläggsyrkandc.

Propositionsordning

Ordföranden ställerjenny Nordströms (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att

fullmäktige beslutat avslájenny Nordströms (L) tilläggsyrkande.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på Jenny Nordströms (L) tilläggsyrkandc

och nej-röst för bifall till Jenny Nordströms (I) tilläggsyrkande.

Omröstningen utfallet med 29 ja-röster, 20 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslåjenny Nordströms (L) tilläggsyrkande.

Pom: ”fix/a ;it/a

mk M
Justérarüjes signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista KF § 6:|9a

Omröstningslista KF § 6:|9b

Omröstningslista KF § 6:|9c

Expedieras

-Kommunkansliet

M M
Jus'téranâes signaturer Utdragsbestyrkande
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2019 06 17 B' 6:19a/2019 Österåker
Mandatfö

'

M:18, 5:9, RP:5, SD:5, Lz4, Cz3, V13, MP2, KD22
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2019 06 17 B 6:19b/2019 Österaker
Mandatfö

.

Mz18, 5:9, RP15, SD15, Lz4, C23, V:3, MP:2, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare

Michaela Fletcher

Klein
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Kenneth Netterström

Isabelle
"

eanette Widén

Conn Söderström
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Anneli H
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KF § 6:20 Dnr. Respektive motion, KS 20I9/0020

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019 och nr 13/2019 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellationer nr 7/2019, nr 8/2019 och nr 9/2019 får ställas och
besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning
1111 dagens sammanträde har inkommit 4 motioner.

Av
1. Motion nr 10/2019 - Stöd Brottsofferjourcn i Margareta Olin (S)

Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag

2. Motion nr 1 1/2019 - Motion om klimatnödläge Andreas Lennkvist (V),

Francisco Contreras (V),

Christina Wulff (V),

Norma Aznar (V)

3. Motion nr 12/2019 - Exploatering av jordbruksmark Michael Solander (MP)

4. Motion nr '13 /2019 - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer Michael Solandcr (MP)
för barn och unga

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer.

Av
1. Interpellation nr 7 /2019 - Läkarintyg för skolskjuts och Ann-Christine Furustrand (S)

skolskjuts till andra kommuner

2. Interpellation nr 8/2019 - Angående tillgängligheten vid Kristina Embäck (S)

Våra utomhusbad

3. Interpellation nr 9/2019 - Ett Naturrum i Margareta Olin (S)

Skärgårdskommunen Österåker

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019 och nr '13/2019

medges väckas samt att interpellation nr 7 /2019, nr 8/2019 och nr 9 /2019 medges ställas.

Mm. nákla ;ida

Om W
Jusuära es signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranan frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden redovisat

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

M M
JustérarKdes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-06- I 7

KF § 6:2I Dnr. Respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 22/2019 - Kameraövervakad cykelparkering
med Väderskydd - 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 23/2019 - Sommarkollo för äldre - medges
väckas och remitteras till Vård- och omsorgsnämnden som på
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 22/2019 och nr 23/2019 har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2019-06-03.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums

förslag och ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Tekniska nämnden, Vård- och omsorgsnämnden

OM M
ju'stleranäles signaturer Utdragsbestyrkande
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Österåker

Just

KF § 6:22

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 23:10.

ll

elranc\es signaturer Utdragsbestyrkande


