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Svar på motion nr I 0/2021 av Ann-Christine Furustrand 
(S) - Utred kostnaden för att asfaltera vägen mellan
Täljö och Rydbo

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

.-\nse motion I 0/2021 besvarad med hänvisning till att två olika
kostnadsuppskattningar för att asfaltera och jämna ut vägen redan finns 
framtagna. 

Sammanfattning 

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2021-04-22 föreslår motionären att 
kostnaden för att asfaltera och jämna ut de brantaste backarna längs gång- och 
cykelvägen mellan Täljö station och Rydbo station ska utredas. 

Beslutsunderlag 

l'vfichaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-10-04. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-09-22. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget beslutsförslag 
innebärande att anse rnotion 10/2021 besvarad med hänvisning till att t:vä olika 
kostnadsuppskattningar för att asfaltera och jämna ut vägen redan finns 
framtagna. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen med hänvisning till att 
avslag på liggande förslag om besvarande av motionen med hänvisning till 
tjänsteutlåtandet som pekar på behovet av ytterligare undersökningar behövs 
för att kunna uppskatta en mer exakt kostnad. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela l·'letchers 
(tv[) yrkande eller enligt _L\nn-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att 
planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts. 

Justerandes signature� Utdragsbestyrkande 
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Omröstning 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens 

planarbetsutskott 
2021-10-13 

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för r--,,{ichaela I ·lctchers (i\I) 
vrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Onuöstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 5 ja-röster, I nej-röst 
och I avstår. 

Expedieras 

Samhälls byggnads forn! tningen 

Justerandes signaturer� Utd ragsbestyrkande 



aösteråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), Plan-AU 2021-10-13, § 7: 14

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare 

L Mathias Lindow, I :e vice ordf. X 

s ~-\nn-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X 

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 

MP Michael Solander X 

RP Roger l ohansson X 

M Michaela Fletcher, ordförande X 

Ersättare 

C Björn Pålhammar X 

KD _-\rne Ekstrand X 

s Glenn Vikluncl X 

Resultat 

J N A 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 1 1 




