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KF § 7:|

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av

justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom
kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i

tidningarna Lokaltidningen Kanalen, Tidningen Skärgården och tidningen Mitt

i Österåker/Vaxholm.

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare.

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

AV närvarolista enligt bilaga 7:1 /2022 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

måndagen den 28 november kl. 15.00 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 utöver ordförande Ingela Gardner (M),
Johan Boström (M) och Margareta Olin (8).

Bilaga 7: I/2022 Närvarolista

;Juster ndes signaturer Utdragsbestyrkande
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Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommurgägääljtiiåzla

KF§7QI

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordningen fastställs.

Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med anmälningsärendena:

3h - Majoritetsöverenskommelse Österåker 2.0

3i - Valteknisk samverkan mellan (8), (RP), (V) och (MP)
3j -Kommunstyrelsen protokoll från extrainsatt sammanträde 2022-11-21

Beslutsförslag ur protokollet kompletterar handlingarna för ärende:

5 - Politisk organisation i Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026,

jämte reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för

revisionen

6 - Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers

kommun (inklusive justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande

brukningstaxa)

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa dagordningen med föreslagna

revideringar och finner frågan med ja besvarad.

Justel_ nde signaturer Utdragsbestyrkande
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

KF § 7:3 Dnr. KS 2022/0022

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-24

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 19/2021 och nr

27/2021

0. Kommunstyrelsens återrapportering av uppdrag nr 26 i Budget
2022 - Kommunstyrelsen och dess utskott får i uppdrag att

utreda förutsättningar för och konsekvenserna av att utöka
Minirosens verksamhet till förskoleklass.

d. Vård-och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda

beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till Vissa funktionshindrade (LSS) per 2022-09-30

e. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) per 2022-09-30

f. Dom i Mål nr 35602-21 angående laglighetsprövning gällande

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 § 9:7 - Godkännande
av Armada Kommunfastigheter AB:s försäljning av fastigheten

Berga 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB. Förvaltningsrätten

avslår överklagandet

g. Ny sammantäkning från Länsstyrelsen -innebärande ny
ledamot Roger Johansson (RP) och ny ersättare Benny Hansen
(RP) i fullmäktige

h. Majoritetsöverenskommelse Österåker 2.0

Valteknisk samverkan mellan (S), (RP), (V) och (MP)
1. Kommunstyrelsen protokoll från extrainsatt sammanträde

2022-11-21

Expedietas

Kommunstyrelsen,

Akt

LA
Justefande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 7:4 Dnr. KS 2022/0086

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte

granskningsrapport år 202I samt uppdrag till

Kømmunstyrelsen avseende Budget för år' 2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte
granskningsrapporter för år 2021 noteras till protokollet.

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärende om Budget för år

2023, inbegripa finansiering för och beslut om utbetalning

av partistöd för år 2023.

Sammanfattning

De 9 partier som erhållit mandat i Kommunfullmäktige vid de allmänna valen

2018 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler inkommit med
redovisningar av hur partistödet för år 2021 fördelats, samt

granskningsrapporter. I föreliggande ärende föreslås partiernas redovisningar

noteras till protokollet samt uppdrag ges om att inkorporera finansiering för

och beslut om utbetalning av partistöd år 2023, i ärende om Budget för år

2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-10-24 § 12:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-10-17.

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

Ekonomiavdelningen,

Akt

mm 5 signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 7:5 Dnr. KS 2022/0263

Politisk organisation i Österåkers kommun för

mandatperioden 2023-2026, jämte reglementen för

Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för

revisionen

Kommunfullmäktiges beslut

anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för

mandatperioden 2023 - 2026, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande 2022-10-23, reviderad 2022-10-24, innebärande
att med angivande av mandattid m.m., inrätta följande

nämnder, styrelser samt utskott, enligt följande:

1. Kommunstyrelse, mandattid om fyra år räknat från och med
den 1 januari 2023, med följande antal ledamöter och
ersättare, dvs. 10 plus 6.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt Tekniskt
utskott (TU), mandattid om fyra år räknat från och med
den 1 januari 2023, med följande respektive antal ledamöter
och ersättare dvs 6 plus 3.

3. Byggnadsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och
med den 1 januari 2023, med följande antal ledamöter och
ersättare, dvs 10 plus 6.

4. Kultur- och fritidsnämnd, mandattid om fyra år räknat från

och med den 1 januari 2023, med följande antal ledamöter
och ersättare, dvs. 10 plus 6.

5. Miljö- och hälsoskyddsnämnd, mandattid om fyra år räknat

från och med den 1 januari 2023, med följande antal

ledamöter och ersättare, dvs. 10 plus 6.

6. Socialnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med
den 1 januari 2023, med följande antal ledamöter och
ersättare, dvs 10 plus 6, samt underlydande Sociala

utskottet, med 3 ledamöter.

Forts.

SÅ

Just ran s signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 7:5

7. Utbildningsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och
med den 1 januari 2023, med följande antal ledamöter och
ersättare, dvs. 10 plus 6.

8. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd, mandattid om fyra

år räknat från och med den 1 januari 2023, med följande

antal ledamöter och ersättare, dvs. 6 plus 3.

9. Valnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1

januari 2023, med följande antal ledamöter och ersättare,

dvs 11 plus 11.

10. Vård- och omsorgsnämnd, mandatperiod om fyra år räknat

från och med den 1 januari 2023, med följande antal

ledamöter och ersättare, dvs. 10 plus 6.

11. Överförmyndarnämnd, mandatperiod om fyra år räknat

från och med 1 januari 2023, med 3 ledamöter.

12. Anta reglemente för den nyvalda revisionen enligt

tjänstutlâtande, daterat 2022-10-23, reviderad 2022-10-24,

Bilaga 1, med ändring av § 1 från 7 revisorer till 9
revisorer. Hittillsvarande reglemente gäller fram till dess

att nuvarande revisorer har avlämnat revisionsberättelse

för verksamhetsåret 2022.

Samt

13. Anta reglementen för Kommunstyrelsen och övriga

nämnder baserat på fullmäktiges beslut om ny politisk

organisation för mandatperioden 2023 - 2026, i enlighet

med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-10.

Reservationer

Ledamöterna för Socialdemokraterna (S), Roslagspartiet (RP) och
Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive egna

tilläggsyrkanden.

Fotts.

Oilehs signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 7:5

Sammanfattning

Ärendet omfattar beslut om den politiska organisationen för mandatperioden
2023-2026, beslut om reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt för revisionen.

Enligt Kommunallagen (KL) ska Kommunfullmäktige tillsätta en

kommunstyrelse samt de övriga nämnder som utöver styrelsen behövs för att

fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för

verksamheten i övrigt. Kommunstyrelsen och Valnämnden är enligt KL
obligatoriska nämnder. Obligatoriskt för en kommun är även inrättande av

överförmyndare eller överförmyndanämnd. Inom Österåkers kommun inrättas

fr.o.m. mandatperioden 2023 - 2026 en Överförmyndarnämnd.

För Kommunstyrelsen ska gälla en mandattid om fyra år, räknat från och med
den 1 januari året efter det år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum i hela

landet, d.V.s. från och med den 1 januari 2023. För övriga nämnder och

styrelser och utskott ska likaledes gälla en mandattid om fyra år, räknat från

och med den 1 januari 2023.

Enligt särskilda bestämmelse i Föräldrabalken (19 kap. 7 §) gäller för

Överförmyndarnämnden att mandattiden ska vara fyra år, räknat från och med
den 1 januari 2023.

Förslaget omfattar även att under Kommunstyrelsen inrätta dels ett

arbetsutskott (KSAU), dels ett utskott med ansvar för tekniska frågor (TU).

Sistnämnda utskott ersätter för övrigt den hittillsvarande Tekniska nämnden.
Mandattiden för de utskott som föreslås inrättas under Kommunstyrelsen
korrelerar med styrelsens, d.V.s. även för dess organ är mandattiden fyra år.

Den s.k. beställar-utförarmodellen bedöms ha spelat ut sin hittillsvarande

funktion, varför Kommunstyrelsens produktionsutskott upphör. Istället

placeras egen-regiverksamhet in under berörda ansvariga nämnder, främst den

nya Utbildningsnämnden, Vård-och omsorgsnämnden samt Kultur- och
fritidsnämnden. Viss verksamhet, så som det Kommunala aktivitetsansvaret

samt den Kommunala vuxenutbildningen, placeras ansvarsmässigt under en ny
nämnd - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, med syftet att på ett

optimalt sätt möta omvärldens krav och behov inom det aktuella

ansvarsområden

I likhet med tidigare inrättas en Socialnämnd med fortsatt ansvar för bl. a.

obligatorisk verksamhet inom socialtjänst m.m. För övrigt inrättas Sociala

utskottet under Socialnämnden.

Såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnd som Byggnadsnämnd inrättas, med ansvar

för kommunens Viktiga myndighetsutövande verksamhet inom respektive

ansvarsområde.
Forts .

r

M
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Jus era es signaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen ansvarar för ärendeberedning samt beslut om samordning
mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation

upprätthålls. I denna lednings- och styrfunktion inrättas en särskild

Majoritetsberedning (MB), som stöd för fullgörande av detta arbete.

Majoritetsberedningen kommer att bestå av representanter från de olika

partierna i den styrande majoriteten.

Ägarstyrningen för Österåkers kommuns kommunala bolag behöver förstärkas

och därför föreslås att det ska bildas ett nytt koncernbolag - Österåkers

Stadshus AB, som ska vara moderbolag för övriga hel- och delägda

kommunala bolag inom kommunens koncern.

Förslag till nytt reglemente för revisionen (Bilaga 1) samt budget för år 2023
samt planåren 2023 - 2025 för den samlade verksamheten (Bilaga 2), så som
utförligt redogörs för i detta tjänsteutlåtande utgår från föreliggande förslag till

beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2023 - 2026.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-11-21 § 13:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-11-10

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-10-24 § 12:9.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-10-23, reviderad

2022-1 0-24.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Soña Almgren (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande med följande

tilläggsyrkanden:

1. att i tillägg till majoritetsberedning inrätta oppositionsberedning för att skapa

samma förutsättningar för majoritet och opposition.

2. att i samtliga reglementen lägga till att barnperspektivet ska beaktas i alla

frågor.

3. att i samtliga reglementen gällande paragraferna kallelse, föredragningslista

och handlingar ändra lydelsen till att kallelse, föredragningslista och handlingar

ska üllsändas ledamöter och ersättare senast 7 dagar innan sammanträdet.

Anna Maria Tipper (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande med följande

tilläggsyrkanden:

1. att tillföra den politiska organisationen ett utskott som ligger under
utbildningsnämnden, Utskott för särskilt stöd, UFSS. Historiskt har Viktiga

individuella beslut för skolelever i behov av särskilt stöd delegerats till en

tjänsteman. Vi ser behov av att göra denna process mer rättssäker. Antal

ledamöter 5.

Forts.

I
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2. att lägga till innehålleti 6 kap 38 § kommunallagen i reglementet för

kommunstyrelsens tekniska utskott.

3. att tillföra en oppositionsberedning för att skapa en bra demokratisk

organisation som bygger på öppenhet och transparens. Oppositionen har

behov av att bereda frågor, samla kommunens tjänstemän för att diskutera

lämpliga lösningar samt även ha möjlighet att diskutera olika

ställningstaganden. Det är Viktigt för att demokratin ska fungera som tänkt.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Soña Almgrens (S) och Anna Maria

Tippers (RP) yrkande angående inrättande av oppositionsberedning.

Sigrid Walve (MP) yrkar:

1. att följande punkt läggs till som i reglemente för relevanta nämnder under
lämplig paragraf: Kommunstyrelsen ansvarar för klimatprogrammets

uppföljning som ska ske årligen Via en miljöredovisning som är tillgänglig för

medborgare.

2. att följande punkt läggs till som i reglemente för relevanta nämnder under
lämplig paragraf: Kommunstyrelsen ska analysera miljömålens utfall i

förhållande till de långsiktiga målen genom att vart fjärde år se till att det tas

fram en miljöhandlingsplan, underställd Kommunfullmäktige, med
rekommenderade insatser till nämnder och bolag för hur miljömålen kan
uppnås.

Sigrid Walve (MP) yrkar därutöver på

3. att följande punkter läggs till som i reglemente för relevanta nämnder under
lämplig paragraf:

- Nämnden ska verka för att miljömålen i kommunens miljö- och
klimatprogram 2030 ska uppnås.
- Nämnden ska årligen bidra till den miljöredovisning som kommunstyrelsen
årligen sammanställer
- Nämnden ska vart fjärde år analysera miljömålens utfall i förhållande till de

långsiktiga målen genom att sammanfatta utfallet som en del av

kommunstyrelsens handlingsplan.

Ordföranden informerar

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag samt

tilläggsyrkanden från (8), respektive (RP) och (MP) föreligger. Ordföranden
informerar om att hon kommer att ställa Kommunstyrelsens förslag under
proposition först varefter hon kommer att ställa de olika tilläggsyrkandena mot
avslag. Ordföranden finner att fullmäktige godkänner upplåst hantering.

Propositionsordning

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

med ja besvarad.

Forts.

Jusleran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning (S) I och (RP) 3

Därefter ställer ordföranden bifall till gemensamt yrkande från (8) och (RP) om
att inrätta en oppositionsberedning mot avslag och finner att fullmäktige

beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande från (8) och

(RP) om inrättande av oppositionsberedning och nej -röst för bifall till yrkande
om inrättande av oppositionsberedning.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 19 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå gemensamt yrkande från (S) och

(RP) om inrättande av oppositionsberedning.

Propositionsordning (S) 2

Ordföranden ställer bifall till (8) yrkande 2. attt' mmt/zga reglemente” lägga till att

bamper$eklz'øet J/ézz beaktas z' allafâgor, mot avslag och finner att fullmäktige

beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 2 från (8) och
nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfaller med 33 ja-röster och 18 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (S) yrkande 2.

Propositionsordning (S) 3

Ordföranden ställer bifall till (S) yrkande 3. att 2' samt/äga reglemente” gällande

paragrøyê'ma kal/else, föredragning/wa 00/7 band/ingar ändra gaia/sen till att kal/else,

föredragning/isla 00/9 band/ingar ska tz'llxändas ledamöter 00/9 ersättare mmm' 7 dagar innan

Iammanm'z'det, mot avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 3 från (8) och
nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 19 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (S) yrkande 3.

Propositionsordning (RP) I

Ordföranden ställer bifall till (RP) yrkande 1. att tz'lá'b'm denpo/z'tz'J/êa organimtz'onen

ett utskott som ligger under utbildningsnämnden, Utnéottfb'r säméz'lt städ, UFSS.
Historiskt har øi/etzga individuella bes/utför sko/eleven' behov av särskilt stöd delegerat: till

en tjämteman. Vi Je?" behov av attgöra dennaprøcess mer rättssäken Antal ledamöter 5,

Fox-ts.

lim
Justera es signaturer Utdragsbestyrkande
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mot avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 1 från (RP)
och nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 19 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (RP) yrkande 1.

Propositionsordning (RP) 2

Ordföranden ställer bifall till (RP) yrkande 2. att lägga Zz'll innehållet z' 6 Eap 38
g'

kommunallagen z' mg/ementerfö'r kommumtyre/sem tekniska utskott, mot avslag och
finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 2 från (RP)
och nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfallet med 32 ja-röster och 19 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (RP) yrkande 2.

Propositionsordning (MP) I

Ordföranden ställer bifall till (MP) yrkande 1. attfby'andepumét läggs till .mmz'

reg/emenlefb'r relevanta nämnder under /ämp/zgpamgrcyç Kammamglre/:m ammmrfb'r

klimatprøgmmmetx uppfby'm'ng som ;ka Jke år/zgm vid en miå'á'redøw'mz'ng mm är

tillgång/gp? medbøøggare, mot avslag och ñnner att fullmäktige beslutat avslå

yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 1 från (MP)
och nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfallet med 34 ja-röster och 17 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (MP) yrkande 1.

Propositionsordning (MP) 2

Ordföranden ställer bifall till (MP) yrkande 2. attfbykmdepumêt lägg: till 507722'

reglementefdr relevanta nämnder under /ämp/z'gpamgmf' Kommumzjw/Ien ska analysera

mzfø'mâ/em ugfa/l
z'förhållande till de långsiktiga målen genom att øañjärde år se till att

det tasfmm en mz'å'á'band/z'nng/an, underställd Kømmmyât//mäktzga med rekommenderade

insatser till nämnder 00/7 bolagfå'r /mr mz'å'ämå/en /ean uppnå, mot avslag och ñnner-

att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Forts.

oh sa

Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstning .

Vetering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 2 från (MP)
och nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfallet med 36 ja-röster och 15 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (MP) yrkande 2.

Propositionsordning (MP) 3

Ordföranden ställer avslutningsvis bifall till (MP) yrkande 3.

attfb'á'ømdepuméter läggs till som 2' reglementeför re/ewmta nämnder under /ämp/zgpamgny?
- Nämnden ska verkafb'r att miå'á'må/en z' kommunem mzåö'- 00/9 klimaçzmgmm 2030
ska uppnås.

- Nämnden .r/éa âr/zgen bidra till den mzåb'mdøw'mz'ng :om kommumzyre/.ren år/zgen

sammanställer

- Nämnden ska vartjärde år amg/:em miá'á'må/em ;192111 z'fb'rbå//ande till de längd/ånga

målen genom att mmmmyåztz'a ;täta/let .mm en de! av kommunstyre/Jem band/inng/an, mot
avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på yrkande 3 från (MP)
och nej-röst för bifall till yrkandet.

Omröstningen utfallet med 36 ja-röster och 15 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå (MP) yrkande 3.

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag samt beslutat avslå samtliga tilläggsyrkanden från

(S) respektive (RP) och (MP).

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5a (S)I och (RP) 3

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5b (S) 2

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5c (S) 3

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5d (RP) I

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5e (RP) 2

Bilaga Omröstningslista KF § 751' (MP) I

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5g (MP) 2

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5h (MP) 3

Expedieras

Samtliga nämnder,

Kommundirektören,
Akt

Justlrande ignaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 7/2022

20221121 B 753/2022

Mandatfö
'

M18, 3:9, 1113:5, sus, Lz4, 03, m, MP22, KD:2

Ledamöter

Namn "
Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher
'

Bali

Klein

Alfredsson

Österåker

Funhammar
eth Netterström

Conn Söderström
' H

ennie Norlin

eanette Widén

Camilla
'

Klein

tta H

'

Widén

t

ror ansson

thias Lindow

Wiman
W
Ekstrand

H
521

Frid

Viklund

Eklund 'sa Abrahamsson

Lundström Ann
Embäck

Wikström

Westerlund

onsson

Borelid

Göran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

Kenneth ohansson
'

Walve

Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omröstningslista KF 75a 2022 Uppdaterad 2022-11-28

“M M
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2022 11 21 B 7:5b/2022

Mandatförd
'

Mz18, 8:9, RP15, SD25, Lz4, Cz3, V23, MP:2, KD22

Ledamöter

Österåker

Namn "
Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher
'

Bali

Klein

Celine Alfredsson

Christina Funhammar
eth Nettersttöm

Söderström
' H

ennie Norlin

eanette Widén

Camilla
'

Klein

tta

T'
'

Widén

ror ansson

thias Lindow

Wiman
W
Ekstrand

H
ña

Frid

Glenn Viklund

Eklund 'sa Abrahamsson

ts Lundström Ann P

Embäck
Wikström

Westerlund

onsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Borelid

Göran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

ria Kenneth ohansson

Walve
"'rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omrös\ ingslista KF 75b 2022 Uppdaterad 2022-11-28

0h M
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2022 11 21 B 7:5c/2022

Manda
'

M:18,"S:9, RPz5, SD25, Lz4, C13, Vz3, MP22, KD:2

Ledamöter

Österåker

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher
'

Bali

Klein
'

eAlfredsson

Christina Funhammar
Netterström

Söderström
' H

enm'e Norlin

eanette Widén

Klein

tta H0
. T'

'

Widén

ror ansson

thias Lindow

sa Wiman
W
Ekstrand

us H
ña

Frid

Glenn Viklund

1lma Eklund
'

Abrahamsson

ts Lundström Ann
Embäck

Wikström

Westerlund

onsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Borelid

Göran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

tia
"

Kenneth ohansson

Walve

Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omröst ingslista KF 75e 2022 Uppdaterad 2022-11-28

”1



KOMMUNFULLMÄKTIGE | ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 7/2022

20221121 B 7:5d/2022

Mandatfö
'

M:18, 5:9, szs, sms, Lz4, 03, V23, MP:2, anz
Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher
'

Bali

Klein

Celine Alfredsson

;7 Österåker

Funhammar
Netterström

sabelle
"

Conn Söderström
' H

ennie Norlin

eanette Widén

Klein

tta H
. T'

'

Widén

H
ror ansson

thias Lindow

Wiman
W
Ekstrand

ña

Frid

Viklund

Eklund
'

Abrahamsson

Lundström Ann
Embäck

'

Wikströni

Westerlund

onsson

Borelid

Göran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

na Kenneth ohansson
'

Walve
"'rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omrös ningslista KF 75d 2022 Uppdaterad 2022-11-28

OWM



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 7/2022

2022 11 21 B 7:5e/2022

Mandatfö
'

M118, 8:9, RP25, SDz5, Lz4, C23, V23, MP22, KD:2

Ledamöter

** Österåker

Parti Namn "
Ersättare Ja Nej Avstå

chaela Fletcher
'

Bali

Klein

Alfredsson

Funhammar
Netterström

Conn Söderström
' H

ennie Norlin

eanette Widén

Klein

tta H
. T'

'

Widén
't

ror ansson

Lindow

ellrnan

Wiman
W
Ekstrand

H
521

Frid

Viklund

Eklund Abrahamsson

ts Lundström Ann
Embäck

Wikström

Westerlund

onsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Borelid

ran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

na Kenneth ohansson
'

Walve
'

rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omrö tningslista KF 75e 2022 Uppdaterad 2022-11-28

WWW



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 7/2022 ;7.3 Österåker
2022 11 21 B 7:5f/2022

Mandatfö
'

M:18, 8:9, RP25, SD:5, Lz4, 035, V6, MP:2, KD:2

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher
'

Bali

Klein

Alfredsson

Christina Funhammar
Netterström

Söderström
' H

ennie Norlin

eanette Widén

Camilla
'

Klein

tta
. T'

'

Widén

t H
ror ansson

thias Lindow

sa Wiman
W
Ekstrand

us

fia

Frid

Glenn Viklund

Eklund 'sa Abrahamsson

Lundström Ann
Embäck

Wikström

Westerlund

onsson

Borelid

Göran Westrin

'

Wesüin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Centreras

na Kenneth ohansson

Walve

Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Ö röstningslista KF 75f 2022 Uppdaterad 2022-11-28

D“ [A



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 7/2022

2022 11 21 B 7: 2022

Mandatfö
'

M:18, 8:9, RP15, SD:5, Lz4, Cz3, Vz3, MP12, KD12

Ledamöter

, Österåker

Namn Ersättare

Fletcher
'

Bali

Klein

Celine Alfredsson

Nej Avstå

Christina Funhammar
eth Netterström

sabelle

Söderström
' H

enm'e Norlin

eanette Widén

Camilla G '

Klein

tta Ho
T'

'

Widén

t

ror ansson

Lindow

Wiman
W
Ekstrand

ña

Frid

Glenn Viklund

Eklund
'

Abrahamsson

Lundström Ann
Embäck

Wikström

Westerlund

onsson

Borelid

Göran Westrin

'

Westrin Katarina ohansson
'

Eriksson Richard Gruvell

ohan

Maria T'

ohansson

otma Aznar

rancisco Centreras

na Kenneth ohansson

Walve

Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

O röstningslista KF 759 2022 Uppdaterad 2022-11-28

on L_



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN
2022 11 21 7:5h/2022

M:18, 8:9, RP25, SD25, Lz4, C23, V13, MP22, KD22

Ledamöter

Parti Namn

Fletcher
'

Bali

Klein

Alfredsson

Funhammar
Netterström

Söderström

ennie Norlin

eanette Widén

G '

Klein

tta H
T'

'

Widén

t

ror ansson

thias Lindow

Wiman
W
Ekstrand

us H
ña

Frid

Viklund

Eklund

ts Lundström

Embäck
Wikström

Westerlund

onsson

Borelid

Westrin

'

Westrin
'

Eriksson

ohan

Maria T'

ohansson

orma Aznar

rancisco Contreras

tia
'

Walve

Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

O "stningslista KF 75h 2022

M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare

Ka sa Abrahamsson

Ann

Katarina ohansson

Richard Gruvell

Kenneth ohansson

Ja

KF 7/2022

Nej Avstå

Uppdaterad 2022-11-28

Österåker
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KF § 7:6 Dnr. KS 2022/0263, Dnr. KS2022/026I

Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för'

Österåkers kommun (inklusive justering av VA-taxan för

Österåkers kommun gällande brukningstaxa)

Kommunfullmäktiges beslut

Anta budget för år 2023 samt verksamhetsplan för åren 2023 -
'

2025, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-10-

23, reviderad 2022-10-24, Bilaga 2, samt i övrigt besluta om:

I4. Kommunfullmäktige
14.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Exkl. ret/1291011 och valnálmnd

Bruttokostnader 6 350 tkr

Intäkter 0 tkr

Revision

Bruttokostnader 2 050 tkr

Intäkter 0 tkr

Valná'mnd

Bruttokostnader 700 tkr

Intäkter
\

0 tkr

I5. Överförmyndarnämnden
15.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 5 080 tkr

Intäkter 0 tkr

I 6. Kommunstyrelsen
16.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 343 290 tkr

Intäkter 106 300 tkr

Forts.

mrande signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022- I I -2 I
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16.2 Investeringsbudget 2023 fastställs enligt bilaga 2.14

(se kortfattad sammanställning under Tekniskt utskott):

Investeringar Utgifter

KS-LEDNING -4 000 tkr

KS-TU -102 000 tkr

Summa -106 000 tkr

I7. Kommunstyrelsen - Tekniskt utskott

17.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023
fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 138 720 tkr

Intäkter 8 200 tkr

17.2 Taxor och avgifter inom Tekniskt Utskott fastställs enligt

bilaga 2.12 och 2.13

17.3 Investeringsbudget 2023 fastställs enligt bilaga 2.14

(kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr) Utgifter Inkomster
Attraktiv offentlig plats

_

-18 200 0

och skärgård

Stadsutveckling/Trañkplan -3 500 730
Reinvestering, gator och Vägar -44 450 1 970

Beläggningsåtgärder -8 800 0

Gång- och cykelvägar -10 750 1 300
Trañkåtgärder -10 800 0

Kultur och fritid -5 800 0

Miljöåtgärder -4 000 2 000
Digitala kartor -1 700 0

Summa -108 000 6 000

I8. Kultur- och fritidsnämnden

18.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023
fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 134 230 tkr

Intäkter 10 400 tkr

Fotts.

E

merxdes signaturer Utdragsbestyrkande
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18.2 Peng, taxor och avgifter för olika verksamhetsområden
fastställs enligt bilaga 2.1.

I9. Utbildningsnämnden

19.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 1 453 500 tkr

Intäkter 96 200 tkr

19.2 Peng för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 2.2.

19.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem

fastställs enligt bilaga 2.3.

19.4 Taxor och *avgifter'för måltidsverksamhet fastställs enligt

bilaga 2.4.

20. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
_

20.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 31 210 tkr

. Intäkter 0 tkr

20.2 Peng för blika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 2.5.

2 I . Vård- och omsorgsnämnden
21.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2023

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 773 720 tkr

Intäkter
'

80 700 tkr

21.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 2.6.

Forts.

M
“Lera des signaturer Utdragsbestyrkande
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21.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden
fastställs enligt bilaga 2.7.

21.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 2.8. -

22. Socialnämnden
22.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 202

fastställs enligt följá'nde:

Bruttokostnader 134 730 tkr

Intäkter 27 500 tkr

22.2 Peng, taxor och avgifter för familjerâdgivning fastställs

enligt bilaga 2.9.

23. Byggnadsnämnden

23.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2022
fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 21 890 tkr

Intäkter 14 200 tkr

23.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden
fastställs enligt bilaga 2.10.

24. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
24.1 Bruttokostnader och intäktef för driftbudget samt

investeringsbudget 2023 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 15 340 tkr

Intäkter 6 000 tkr

24.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden
fastställs enligt bilaga 2.11.

Övergripande nivå

25. Resultat-, ñnansierings- och balansbudget för 2023

fastställs.

Forts.

M
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26. Planeringsramar för 2024 och 2025 fastställs, inklusive

revideringar på sida 32 och 71.

27. Utdebitering för 2023 fastställs till 16,90 öre per

skattekrona.

28. Kommunens internränta fastställs till 1,0 procent för 2023.

29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella

och tekniska justeringar.

30. lâorgensavgift för Armada Fastighets AB och
Osteråkersvatten AB fastställs med 0,35 procent respektive

0,25 procent av borgensåtagandet för 2023.

31. Friskvårdsbidrag för 2023 fastställs till 2 000 kr/person och
år.

Särskilda uppdrag

32. Kultur- och fritidsnämnden fåri uppdrag att utreda

behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för

åldersgruppen 16-20 år.
'

33. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag
att utreda behovet av och förutsättningarna för att

_

yrkeshögskolor etablerar sig i kommunen för att på sikt

kunna möta den efterfrågan som finns på arbetskraft inom
Vissa yrkesområden i kommunen.

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta

anordna datorutbildning för äldre på biblioteket.

\

35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med
Utbildningsnämnden ta fram ett förslag på hur
kommunen kan tillskapa fler platser i anpassad
grundskola i kommunen.

36. Kommunstyrelsen fåri uppdrag att aktualisera

båtplatsinventeringen från 2010.

Forts.

W-.
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37. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med
Kultur-och fritidsnämnden utreda och ta fram ett förslag

gällande Domaruddens framtida utveckling.

38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna
till ett allmänt utomhusbad i området TäljÖ/Svinninge.

39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda fáltgruppens

organisatoriska placering.

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa ett

intensiñerat och utökat arbete med fokus på den civila

beredskapen med hänvisning till det säkerhetspolitiska

läget. En återrapportering av planerade insatser och
genomförande ska ske till Kommunstyrelsen senast mars
2023.

41. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga samtliga
bidrag som fördelas av kommunen och föreslå Vidare

arbete, så som samordning etcetera, gällande dessa bidrag

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför 2023 ta fram ett

förslag på hur arenor eller mötesplatser mellan
civilsamhälle och förtroendevalda (tidigare råden) kan
formeras under mandatperioden. Förslaget ska bygga på
en utvärdering av det som har varit och utgå från de frågor

som är aktuella för Österåker just nu och framåt.

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna
arbetet med att se över kommunens styrdokument, både
gällande definitioner och utformning av styrdokument,
men också gällande aktualiteten av kommunens samlade
styrdokument. Arbetet ska ske i samverkan med samtliga

förvaltningar.

44. Österåkers Stadshus AB får, under förutsättning att

bolaget bildas, i uppdrag att utarbeta en ny
upprustningsplan för kommunala samhällsfastigheter

Forts.
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45. Armada Fastighets AB får i uppdrag att under 2023

utveckla och genomföra en kundundersökning för att

mäta nöjdhet ochtrygghet hos sina kunder. Resultatet av

kundundersökningen ska återrapporteras till

Kommunstyrelsen under första kvartalet 2024.

46. Uppdra åt Kommunstyrelsen att vidtaga de nödvändiga
åtgärder, som krävs med anledningen av

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av ny politisk

organisation för mandatperioden 2023 - 2026 samt
återkomma till Kommunfullmäktige med förslag om
kompletterande beslut, om Kommunstyrelsen finner

anledning till detta.

47. Uppdra till Kommunstyrelsen och övriga nämnder att

vidtaga de nödvändiga åtgärder, som krävs med anledning

av Kommunfullmäktiges beslut om budget för den
samlade verksamheten för år 2023 samt plan för åren

2023 - 2025.

48. Kommunstyrelsen fåri uppdrag att se över möjligheten

och förutsättningarna för ett anläggningsbidrag som ska

vara sökbart för föreningar i syfte att öka takten på
cykelvägnätsutbyggnaden i kommunen. Utredningen ska

även lyfta ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
med införandet av ett bidrag.

49. Ansvaret för de allmänna handlingar i original, som berörs

genom att verksamhet flyttas från en nämnd till annan
nämnd, åvilar den övertagande nämnden, i enlighet med
Arkivlagen (1990:782) § 15.

Samt beslut gällande VA-taxa

50. Anta det till samhällsbyggarförvaltningens

tjänsteutlåtande 2022-10-17 bilagda förslag om justerad

VA-taxa och att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla

från och med den 1 januari 2023 eller vid den senare

tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut Vinner laga

kraft.

Forts.

V
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Reservationer

Ledamöterna för Socialdemokraterna (S), Roslagspartiet (RP),

Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för respektive eget budgetförslag.

Sammanfattning

Ärendet omfattar beslut om Budget för år 2023 samt verksamhetsplan för

2023-2025. Budgetförslaget för 2023 innebär att verksamhetens nettokostnader

uppgår till 2 647 790 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en oförändrad

skattesats om 16,90 i förhållande till skattesatsen för 2022. Budgeterat resultat

för 2023 uppgår till 38 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till

2 922 090 tkr och intäkterna 341 300 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till

112 000 tkr (utgifter) och 6 000 tkr (inkomster).

Beslutet omfattar även en justering av VA-taxan Vilket innebär höjning av

brukningstaxan med 9 °/o från och med 1 januari 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat revideringar i Budgetförslagen och nya
budgetförslag på sammanträde 2022-11-21 § 13:4.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-10-24 § 12:9.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-10-23, reviderad

2022-1 0-24. \

Kommunstyrelsen har behandlatförslag till justerad VA-taxa på sammanträde
ärendet 2022-10-24 § 12:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-18

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om den utskickade instruktionen ”Budget för år 2023
samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers kommun (inklusive justering

av VA-taxan för Österåkers kommun gällande brukm'ngstaxa) den 21

november 2022” Vilket bland annat innebär att ärendet först inleds med
presentationer av budgetförslagen och kommentarer till dessa från

parüföreträdarna, varefter en inledande debatt där samtliga kan delta, sker.

Därefter debatterar fullmäktige respektive nämnd och styrelse var för sig enligt:

1. Kommunfullmäktige (KF, inklusive Valnämnden (VN)
2. Överförmyndarnämnden (ÖF)
3. Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
4. Utbildningsnämnden (UN)
5. Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden
6. Vård- och omsorgsnämnden (VON)
7. Socialnämnden (SN)
8. Byggnadsnämnden (BN)
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
FOftS.

fm“
Justeran signaturer Utdragsbestyrkande
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10. Kommunstyrelsen (KS), inklusive de kommunala bolagen

samt Tekniskt utskott

Avslutningsvis fattas beslut i ärendet som helhet, inklusive beslut om justering

av VA-taxan för Österåkers kommun gällande brukningstaxan.

Ordföranden konstaterar att fullmäktige godkänner den utskickade

instruktionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag till budget 2023 och plan 2023 - 2025, tillika

Majoritetens förslag ”Österåker 2.0 - För ännu högre kvalitet, trygghet och
hållbarhet”, bilaga (KS) inklusive förslag om justerad VA-taxa.

Mathias Lindow (L), Isa Wiman (C) och Arne Ekstrand (KD) med flera

biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Soña Almgren (S) med flera yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till

budget 2023 och plan 2024-2025 ”Vårt Österåker kan bättre”, bilaga (S).

Roger Johansson (RP) med flera yrkar bifall till Roslagspartiets förslag

”Roslagspartiets budget för 2023 med plan för 2024-2025”, bilaga (RP).

Francisco Centreras (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag

”budget 2023 Österåkers Kommun”, bilaga (V).

Sigrid Walve (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag “Grön budget Österåker

2023 Tänk om”, bilaga (MP)

Propositionsordning

Ordföranden ställer de fem budgetförslagen mot varandra och finner att

fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag tillika

Majoritetens förslag, bilaga (KS).

Votering begärs.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Vilket av de fyra förslagen; Socialdemokraternas förslag,

Roslagsparüets förslag, Vänsterpartiets förslag eller Miljöpartiet som ska utgöra

motförslag till huvudförslaget, det vill säga Kommunstyrelsens förslag i en
huvudvotering, och ñnner att Socialdemokraternas förslag ska utgöra

motförslag.

Forts.

Juera es signaturer Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer därefter bifall till Kommunstyrelsens förslag tillika

Majoritetens förslag till budget, bilaga (KS) mot bifall till Socialdemokraternas

budgetförslag, bilaga (S) och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag tillika Majoritetens förslag till budget, bilaga (KS)

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens
förslag bilaga (KS) och nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag,

bilaga bilaga (S).

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster, 11. nej-röster och 7 har avstått.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag bilaga (KS) avseende Budget 2023 och plan 2023 - 2025, tillika

Majoritetens förslag ”Österåker 2.0 - För ännu högre kvalitet, trygghet och
hållbarhet”.

Avslutningsvis konstaterar ordföranden att endast bifall yrkats till

Kommunstyrelsens förslag om justerad VA-taxa och frågar om detta även kan
bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Bilaga Omröstningslista KF § 7:6

Bilaga (KS)

Bilaga (S)

Bilaga (RP)

Bilaga (V)

Bilaga (MP)

Expedieras

Samtliga nämnder
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen

Skatteverket

Samtliga controllers

Kommunens revisorer

Kommunikationsenheten
Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB
Övriga 'helägda bolag

Akt

\
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Bordlagt val av Kommunfullmäktiges gruppledare för

perioden 2022- I 0- I 7 - 2026- I 0- I 4

Kommunfullmäktiges beslut

Till Kommunfullmäktiges gruppledare för (RP) för

perioden 2022-10-17 - 2026-10-14 väljes;

Roger Johansson (RP) gruppledare

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av Kommunfullmäktiges
gruppledare för (RP) för perioden 2022-10-17 - 2026-10-14.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Kenneth Netterström (M) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

ch %
Juster des signaturer Utdragsbestyrkande
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Val av kommunens revisorer, för granskning av den

kommunala verksamheten under mandatperioden
2023-OI-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till kommunens revisorer för granskning av den
kommunala verksamheten under mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31 Väljes;

Ordförande Bengt Olin (S)

Vice Ordförande Jens Jäger (M)
Revisor Monika Smidestam (M)
Revisor Bertil Olin (L)
Revisor Jan Winberg (KD)
Revisor Gerhard Nuss (S)

Revisor Birgitta Halling (RP)

2. Val av resterande 'två (2) revisorer bordläggs.

Deltar ej i beslutet

Margareta Olin (S) och Isabelle Ankarfjärd Jäger (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av kommunens revisorer, för

granskning av den kommunala verksamheten under mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Kenneth Netterström (M) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om val av resterande två revisorer kan bordläggas och
finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

0th §5
J tera es signaturer Utdragsbestyrkande
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Val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i

vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens

förbundsfullmäktige för mandatperioden
2023-0I-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till ledamöter och ersättare i Notrvattens

förbundsfullmäktige för mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31 Väljes;

Ledamot Michaela Fletcher (M)
Ledamot Tomas Kjellman (L)

Ersättare Conny Söderström (M)
Ersättare Björn Pâlhammar (C)

2. Val av en ledamot och en ersättare till Norrvattens
förbundsfullmäktige samt fastställande av i Vilken ordning
ersättarna ska tjänstgöra, bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av tre ledamöter och tre ersättare

(samt fastställa i Vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens

förbundsfullmäktige mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Kenneth Netterström (M) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om resterande val samt fastställande av i Vilken ordning

ersättarna ska tjänstgöra kan bordläggas och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunalförbundet Norrvatten,

Akt

JustZr-and signaturer Utdragsbestyrkande
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Nominering av Vigselförrättare för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Österåkers kommun nominerat följande personer som
Vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken;
Margareta Olin (S) Vigselförrättare

Richard Orgård (M) Vigselförrättare

Deltar ej i beslutet

Margareta Olin (S) och Richard Orgård (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att nominera Vigselförrättare enligt 4 kap 3 §
äktenskapsbalken.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Kenneth Netterström (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

Länsstyrelsen i Stockholm,

Akt

'
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Ovriga valärenden

Inga övriga ärenden föreligger.
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KF § 7: I2 Dnr KS 2022/00I2, Dnr respektive motion

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motion nr 31/2022 och motion nr 33/2022 medges väckas
och remitteras till Kommunstyrelsen.

2. Interpellation nr 7/2022 medges ställas och besvaras vid ett

kommande sammanträde.

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har 2 motioner inkommit.

Motion nr 31/2022 Motionär
- Motion angående kommunal koldioxidbudget Francisco Contreras (V)

Motion nr 33/2022 Motionärer
- Starta och driv en kommunal resursskola Anna Maria Tipper (RP),

i egen regi Johan Agge (RP)

Till dagens sammanträde har 1 interpellation inkommit.

Interpellation nr 7 /2022 Interpellant
- Nolltolerans mot narkotika Leif Haag (SD)
.frå/[s till Kommunstyrelsen; orajñ'mnde

Mz'c/me/a Flera/?er (NI)

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motion nr 31/2022 och nr 33/2022 medges väckas

samt att interpellation nr 7/2022 medges ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden
redovisat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akter

Justeran e signaturer Utdragsbestyrkande
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Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 25/2022 - Installera kolñlterinsatser i

brunnarna!- medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter samråd med Miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Roslagsvatten AB fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 26/2022 - Highland cattle till hagarna
i Rölh'ngby backar - medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 27/2022 - Miljövänligare och mer
ekonomisk sophämtning -- medges väckas och remitteras

till Kommunstyrelsen efter samråd med Miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Roslagsvatten AB varefter

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

4. Medborgarförslag nr 28/2022 - Gång/cykelbana Skånsta -
Åkersberga - medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 25/2022, nr 26/2022, nr 27/2022 och nr 28/2022 har

inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2022-11-09.

Forts .

(äran s signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022- I I -21

Forts. KF § 7:13

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att medborgarförslag nr 25/2022 och nr 27/2022 ska

samrådas med sz'á'- 00/9 hälsoskyddsnämnden istället för med Miljö- och
häsoskyddsavdelningen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunfullmäktiges presidiums förslag med den ändringen att

medborgarförslag nr 25/2022 och nr 27/2022 ska samrådas med sz'á'- 06/7

hälsoskyddsnämnden istället för med Miljö- och häsoskyddsavdelningen, och
ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Samhällsbygnadsförvaltningen,

Akter

gtx

J steran es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§72I4

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.35.

JusZerand signaturer Utdragsbestyrkande


