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PLAU § 6: m Dnr. KS 20I7/OI65

Svar på medborgarförslag nr I I/ZO I 7 - Destruktion av båtar

Planarbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse medborgarförslag nr 1 1/2017 besvarat med hänvisning till att en kommunal
bátskrotningsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båtretur, Vilka hjälper till att hitta

transportör och båtskrotningsanläggning i hela landet.

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2017-06-19, § 5:27, föreslås att Österåkers

kommun tillhandahåller en anläggling där man kan lämna in gamla båtar för skrotning.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 20'19-06-1 '1.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-06-1 '1.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ('›rdf("›randeförslaget innebärande att anse

medborgarförslag nr 11/20 '17 besvarat med hänvisning till att en kommunal
båtskrotningsanläggning inte bedöms nödvändig då det redan idag är relativt enkelt att skrota

sin båt genom bland annat det nationella nätverket Båtretur, vilka hjälper till att hitta

transportör och bâtskrotningsanläggning i hela landet.

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett tilläggsyrkandc innebärande att uppdrag ges till

Kommunstyrelsen (närmgslivsavdelningen) att i sina kontakter med näringslivet arbeta för en
företagsctablering i Osteråkers kommun som innefattar båtdestruktion

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet avslår Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande och ñnner att så är fallet.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som Vill avslå Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande röstar ja, den som vill biträda Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande

röstar nej.

Forts .

Justerandes signaturer g* #67 Utdragsbestyrkande
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Forts. AU § 6:10

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 6 ja-röster och 1 nej-röst.

Propositionsordning

Ordföranden frågar därefter om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer g_- #5?“ Utdragsbestyrkande



Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2019 - 2022), Plan-AU 20 I 9-06- I 9, § 6:I0

A Österåker

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N
M Michaela Fletcher, ordförande X X

L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X

M johan Boström X X

M Hampe Klein X X

MP Michael Solander X X

RP Hans Hellberg X X

Ersättare

C Björn Pälhammar X

KD Arne Ekstrand -

3 Mats Larsson X

Resultat
, ,

6 1


