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Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers 

kommun (inklusive justering av VA-taxan för Österåkers kommun 

gällande brukningstaxa), den 21 november 2022 

Förslaget har beslutats av Kommunfullmäktiges gruppledare på gruppledarmöte 

2022-11-07. 

 

Budgetdebatten inleds med budgetpresentationer som är tänkt att mer allmänt och 
övergripande behandla partiernas olika budgetförslag. Därefter debatteras 
nämndområdena var för sig. Avslutningsvis fattas beslut. 

1. Inledande presentationer av budgetförslagen  
Budgetdebatten inleds med presentationer av, de av Kommunstyrelsen behandlade 
budgetförslagen i följande ordning: 
- Kommunstyrelsens tillika Majoriteten i Österåkers (M) (L) (C) (KD) förslag till 
budget  
- Socialdemokraternas (S) förslag till budget 
- Roslagspartiets (RP) förslag till budget 
- Vänsterpartiets (V) förslag till budget 
 
2. Kommenterarer till budgetförslagen.  
Partiföreträdare för respektive parti ges möjlighet att kommentera de presenterade 
budgetförslagen i ett kortare inlägg som bör ta sikte på övergripande frågor utan att 
gå in på detaljfrågor som rör nämndområdena, enligt följande ordning: 
(M) 
(L) 
(C) 
(KD) 
(S) 
(SD) 
(RP) 
(V) 
(MP) 
(MED) 

Inga repliker medges under punkt 1 och 2 enligt ovan.  

 
3. Inledande debatt där samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare kan 
delta 
Därefter följer en inledande debatt som är tänkt att mer allmänt och övergripande 
beröra budgetförslagen. I den inledande debatten bör inläggen ta sikte på 
övergripande frågor och inte gå in på detaljfrågor som rör nämndområdena. 
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4. Debatt om respektive nämnd och styrelse. Sker enligt följande ordning i 
enlighet med Kommunstyrelsens förslag till politisk organisation: 
1. Kommunfullmäktige, inklusive Valnämnden   s 46 
2. Överförmyndarnämnden             s 48 
3. Kultur- och fritidsnämnden    s 48 
4. Utbildningsnämnden               s 51 
5. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden      s 56 
6. Vård- och omsorgsnämnden    s 58 
7. Socialnämnden     s 61 
8. Byggnadsnämnden     s 63 
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden    s 64 
10. Kommunstyrelsen, inklusive de kommunala bolagen        s 66  
      samt Tekniskt utskott     s 71 
 

Nämnddebatterna inleds av respektive ordförande för motsvarande nämnd i 
mandatperioden 2019-2022, och följs av ett inlägg från dess andre vice ordförande. 
Inga repliker medges på de inledande anförandena.  
Övriga fullmäktigeledamöter som önskar delta i debatten får ordet i den ordning de 
anmält sig på talarlistan. Yrkanden ska framställas under denna punkt. 
Nämnddebatten avhandlar driftbudget, övriga beslutsatser (exempelvis peng, taxor 
och avgifter) och de särskilda uppdrag som hör till respektive nämnd.  
I nämnddebatten avseende Kommunstyrelsen ingår de övergripande beslutsatserna 
samt ev. debatt avseende de kommunala bolagen. 
 

5. Beslut om Budget 2023 och verksamhetsplan 2023-2025 
Avslutningsvis fattas beslut, inklusive beslut om justering av VA-taxan för 
Österåkers kommun gällande brukningstaxa.  

Debattregler och tjänstgöring  

Replikskiften 
Repliker medges med max en replik per person i ett replikskifte.  
Repliken får max vara 2 minuter. Kontrarepliken får max vara 1 minut.  
 
Tjänstgöring 

Växeltjänstgöring tillåts ej innebärande att ledamot eller tjänstgörande ersättare som 
avbrutit sin tjänstgöring ej får återinträda i tjänst annat än om denne avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv.  
 
Kommunfullmäktige tillåter ledamot som ännu ej tjänstgör att träda in under detta 
ärende, men först då aktuellt nämndområde färdigdebatterats.  

En ersättare kan övergå från att tjänstgöra på plats för en frånvarande ledamot till 
att tjänstgöra på plats för en annan frånvarande ledamot, förutsatt att detta görs 
direkt. 
Ingela Gardner, Kommunfullmäktiges ordförande 


