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0 Österåker 
Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018 

§§ Ärende 

KF § 5:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

KF § 5 :2 Fastställande av dagordning 

KF § 5:3 Anmälningar 

KF § 5 :4 Frågor och interpellationer 

KF § 5:5 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 
för år 2019 och planåren 2020-2021 

0 "o KF § 5 :6 Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Ös teråkers kommun 
förvaltade stiftelser 

KF § 5:7 Godkännande av exp loateringsavtal för Näsängen, etapp I 

KF § 5:8 Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I 

KF § 5:9 Revidering av Avfallstaxa 

KF § 5:10 Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun 

KF § 5:1 I Svar på motion nr 3 I /2016 från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan 
med checklista 

o 

KF § 5 :12 Stoppa droghandeln i Akersberga centrum 

KF § 5:1 3 Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för elever i 
förskoleklass 

KF § 5:14 Ändrade taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018 

KF §5:15 Valärenden 

KF § 5 :16 Svar på m otion nr 4/2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (S) 
- Ungdomens hus 

KF § 5:1 7 Svar på m otion nr 5/2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra 
gruvor 

KF § 5: 18 Svar på m otion nr 12/2017 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
- Motion om våld i hemmet och huskurage 

\) 



0 Österåker 
KF § 5:19 Svar på motion nr 18/201 7 från Ann-Christine Furustrand (S) och 

Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till 
ekonomisk självständighet 

KF § 5:20 Nya motioner och interpellationer 

KF § 5:21 Svar på in terpellation nr 2/2018 

KF § 5:22 Inkomna medborgarförslag 

KF § 5:23 Sammanträdets avslutande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF §5:1 

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 udyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 5:1/2018 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 27 juni 
kl. 10.00. 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, jämte ordföranden, Johan Boström (M) och 
Marie Ende (S). 

Bilaga 5:1 /2018 Närvarolista 

Justera^idesisignaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2018-06-18 VM Aofö ra r 
Mandatfördelning: M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 CllXCI 

Bilaga 5:1/2018 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 
Namn Närv Ersättare 

Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (M) X 
Christina Funhammar (M) X 
Kenneth Netterström (M) Berndt Hogreve (M) 
Pär Lindforss (M) Gunnar Hallberg (J\I) 
Jeanette Widén (M) Fredrik Rosengren (M) 

Connv Söderström (M) 
§§ 5:1-5:11 

5:13-5:23 
Mats Höjbrandt (M) X 
Anneli Hogreve (M) X 
Bror Jansson (M) X 
Anneli Widén (M) Viking Skeeborg (M) §§ 5:9-5:23 
Josefine Radonné (M) ^ 5:4-5:23 
Bengt Svensson (L) X 
Monica Kiellman (L) X 
Ritva Elg (L) X 
Mathias Lindow (L) X 
Lars Österlind (L) X 
Michaela Haga (C) X 
Björn Pålhammar (C) X 
Lennart Berneklint (ÖP) X 
Franz Heinel (ÖP) X 
Arne Ekstrand (KD) X 
Mikael Ottosson (KD) X 
Ann-Christine Furustrand (S) X 
Jörgen Palmberg (S) X 
Anas Abdullah (S) X 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Marie Ende (S) X 
Ingela Westerlund (S) X 
Anders Pettersson (S) X 

Anna-Sara Yiklund (S) Cecilia Ringstedt (S) 
Mats Larsson (S) X 
Kristina Embäck (S) X 
Tommy Rindevall (S) X 
Francisco Contreras 09 ^ 5:1-5:12 Andreas Lennkvist Manriques (V) §§ 5:13-5:23 
Bo Edlén 09 X 
Michael Solander (MP) X 
Heidi Stapf Ekström (MP) X 
Jonas Jonsson (MP) X 
Kristin Hagegård (MP) X 
Björn Molin (RP) X 
Sven Ragnelid (RP) X 
Roger Johansson (RP) X 
Björn Rapp (RP) X 
Ivar Horst (RP) X 
Peter Wihlner (SD) X 
Lennart Ljungqvist (SD) Karl Johansson (SD) 
Marie Wengse (SÖ) Maria de Yylder Dernell (SÖ) 
Margareta Olin (S) X 
Johan Boström (M) X 
Ingela Gardner (M) X 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2018-06-18 

B Österåker 
Bilaga 5:1/2018 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2) 
Namn Närv. Tjänstg 
Peter Rönnlund (M) 
Berndt Hogreve (M) 5:1-5:23 55 5:1-5:23 
Birgitta Netterström (M) 
Gunnar Hallberg (M) 55 5:1-5:23 55 5:1-5:23 
Fredrik Rosengren (M) 5:1-5:23 55 5:1-5:23 
Anders Larsson (M) 
Viking Skeeborg (M) 55 5:9-5:23 55 5:9-5:23 
Patrik Ferm (L) 55 5:1-5:15 
Sven Hugosson (L) 55 5:1-5:19 
Peter Bilow (L) 55 5:1-5:23 
Marie-Louise Brännfors (C) 
Henrik Olson (C) 55 5:1 5:23 
Maria Ullenius (ÖP) 55 5:1-5:23 
Lars Nilsson (ÖP) 
Kerstin Sundberg (KD) 55 5:1-5:23 
Magdaléne Ottosson (KD) 55 5:1-5:23 
Cecilia Ringstedt (S) 55 5:1-5:23 55 5:1-5:23 
Carlos Nunez (S) 55 5:1-5:23 
Lars Frid (S) 55 5:1-5:23 
Eva Börjesson (S) 55 5:1 5:23 
Klas-Göran Wändesjö (S) 55 5:1-5:23 
Hilda Gonzalez (S) 
Aline Österlind 07) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 55 5:1-5:23 55 5:13-5:23 
Sara Kjernholm (MP) 
Eva-Lena Rodrigo (MP) 
Lars Magnusson (RP) 
Peter Nummert (RP) 55 5:1-5:23 
Staffan Lundmark (RP) 55 5:1-5:23 
Karl Johansson (SD) 55 5:1-5:23 55 5:1-5:23 
Anna Johansson (SD) 
Sven Pierre (SÖ) 
Maria De Yylder Dernell (SÖ) 55 5:1-5:23 55 5:1-5:23 

Cf] l)ll 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5:2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad dagordning fastställs. 

2. Svar på motion nr 13/2017 och motion nr 14/2017, bordläggs. 

Ordföranden föreslår att ärende 19 — Svar på motion nr 13/2017 från Marie Wengse (SÖ) 
— Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar-/utförarorganisadonen för skolfrågor 
och ärende 20 - Svar på modon nr 14/2017 från Marie Wengse (SO) - Angående förändrad 
skolpeng, bordläggs med anledning av att motionär samt svarande för de båda modonerna är 
frånvarande vid dagens sammanträde. 

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas samt om svar på 
motion nr 13/2017 och nr 14/2017 kan bordläggas och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :3 Dnr. KS 2018/0048 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-28 
b. Svar på medborgarförslag nr 18/2017, nr 19/2017, nr 20/2017, nr 22/2017, 

nr 23/2017, nr 24/2017 samt avskrivning av medborgarförslag nr 2/2018 
c. Kommunalförbundet Norrvattens årsredovisning för år 2017 

Expedieras 
— Kansliet 

^ K ^' 
Justerandqs signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :4 Dnr. KS 2018/0192 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

Då inkommen fråga av Jörgen Palmberg (S) - NPF säkra skolor, även i Österåker? 
är ställd till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) som är frånvarande 
vid dagens sammanträde, finns inga frågor eller svar på interpellationer att behandla i 
detta ärende på dagordningen. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :5 Dnr. KS 2018/0144 

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag 
till budget för år 2019 och planåren 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 godkänns med redaktionella 
ändringar. 

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

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med 
budget 2019 och planer 2020-2021. 

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 
2040 till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med 
"Mål och resultatstyrning" samt projektet "Årets kvalitetskommun". 

Särskilda yttranden 
Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) fö r Socialdemokraterna 

Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag. 
Michael Solander (MP) för Miljöpartiet 

Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag. 
Roger Johansson (RP) för Roslagspartiet 

Vi noterar budgetanvisningarna och återkommer med eget budgetförslag. 
Francisco Contreras (V) för Vänsterpartiet 

Sammanfattning 
Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2019 
och plan 2020-2021. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar 
avseende drift och investering för år 2019. 
Budgetförslaget för år 2019 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare 
i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 
17:35 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2018. 

Forts, nästa sida 

signaturer Utdragsbestyrkande 



O österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

Forts. KF § 5:5 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på extrainsatt sammanträde 2018-05-28, KS § 7:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22 med redaktionella 

revideringar 2018-06-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med redaktionella ändringar av direktiv och ekonomiska förutsättningar för 
upprättande av förslag till budget 2019 och planåren 2020-2020 inklusive korrekt återgiven 
skattesats. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag med 
redaktionella ändringar av direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag 
till budget 2019 och planåren 2020-2021 och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut 
samt finner frågan med ja be svarad. 

Expedieras 
- Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens kontor, Budget- och kvaktetsenheten, 

Ekonomienheten, Redovisningsenheten, Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :6 Dnr. KS 2018/0083 

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers 
kommun förvaltade stiftelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2017, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-02. 

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, stiftelseförordnande eller årsredovisningslagen. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun förvaltar fem stiftelser; Syskonen Johanssons fond, Östra Ryds 
magasinfond, Social samfond, Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond. 
Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under året. 
I boks lutet för 2017 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift motsvarande 1200 kr för 
Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om 800 kr. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-05-28, KS § 7:16. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-02. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommu nstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan bh fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvar ad. 

Expedieras 
— Redovisningsenheten, Kommunkansliet 

förslag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF §5:7 Dnr. KS 2012/0107 

Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp I 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna exploateringsavtal för Näsängen etapp 1. 

Reservationer 
Ledamöterna för (RP), (MP) och (V) reserverar sig m ot beslutet med samma motivering som 
framkommer i KF § 5:8 - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1. 

Särskilt yttrande 
Mats Larsson (S) lämnar ett särskilt yttrande med samma text som framkommer i KF § 5:8 
- Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1. 

Sammanfattning 
I kommunens förslag till ny översiktsplan pekas området ut som ett område lämplig för en 
tätare bebyggelse med mix. I ko mmunens gällande översiktsplan från 2006 pekas o mrådet 
Täljö Gottsunda Näs ut som ett utvecklingsområde för bostäder och verksamheter. En 
fördjupad översiktsplan för Täljöviken (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) antogs 2006, 
och beskriver den tänkta utvecklingen inom området. Ett planprogram för Täljöviken och 
Näsängen togs fram och godkändes 2010. Detaljplanen för det närliggande området 
Täljöviken vann laga kraft under 2014. Näsängen är en naturlig fortsättning på området 
Täljöviken och binder samman bebyggelsen med den planerade Kanalstaden in mot 
Åkersberga centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-04-25, KS § 5:10. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-03-12, rev. 2018-03-27. 

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

Ann-Chrisdne Furustrand (S), Mathias lindow (L) och Michaela Haga (C) biträder Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Björn Molin (RP), Bo Edlén (V) och Jonas Jonsson (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Forts, nästa sida 

Justerandss signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

Forts. KF Jf 5:7 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till Kommu nstyrelsens förslag mot avslag och finner 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 avslag på ärendet. 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster, 13 nej-röster, 1 har avstått och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 5:7 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF S/2018 
2018 06 18 Bilaga 5:7/2018 © OStöfåkef 
Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt Hogreve (M) X 
(M) Pär Lindforss Gunnar Hallberg (M) X 
(M) Jeanette Widén Fredrik Rosengren (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Mats Höibrandt X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén 
(M) Josefine Radonné X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Österlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(ÖP) Franz Heinel X X 
a<D) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Jörgen Palmberg X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(s) Marie Ende X X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Yiklund Cecilia Ringstedt (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(S) Tommy Rindevall X X 
(V) Francisco Contreras X X 
O7) Bo Edlén X X 
(MP) Michael Solander X X 
(MP) Heidi Stapf Ekström X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Kristin Hagegård X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Sven Ragnelid X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Björn Rapp X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(SD) Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart Ljungqvist Karl Johansson (SD) X 
(SÖ) Marie Wengse Maria De Vylder Dernell (SÖ) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 36 13 1 

Omrösiningslista KF 57-2018 Uppdaterad 2018-06-27 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5:8 Dnr. KS 2012/0107 

Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Detaljplan för Näsängen etapp 1. 

Reservationer 
Roslagspartiet reserverar sig mot besluteten om antagande av detaljplan för Näsängen etapp 1 
med följande motiveringar. 
Vi anser att den täta bebyggelse som föreslås inte har stöd hos medborgarna. 
Att förvandla ett av kommunens vackraste platser till en tätbebyggd 
småstad vore förödande för den framtida miljön. 
Att fortsätta planeringen för utnyttjande av strandskyddat område trots 
Länsstyrelsens tydliga svar där det framgår att föreslagen pir ska strykas från 
planförslaget och att det fordras en utredning om badplatser med hänsyn till 
föroreningar från det närliggande varvet så presenteras förslaget för beslut 
här i kommunfullmäktige. 
I Länsstyrelsens svar under punkten Föroreningar står det ordagrant: En 
bedömning av eventuella risker avseende föroreningssituationen vid de planerade 
badplatserna behöver redo visas i planhandlingarna. 
Roslagspartiet anser att såväl piren som badplatserna är viktiga för att områdets 
karaktär, men innan beslut fattas bör förhandlingar ske med Länsstyrelsen 
på dessa punkter. 
Roslagspartiet har svårt att förstå varför ett förslag om att bortse från strandskyddet 
i detta område skulle kunna fungera när det var omöjligt på fastigheten 
llunö 7:96 som var avsedd för båtverksamhet. Hanteringen av Säbyvikens 
marina borde också leda till eftertänksamhet. 
Roslagspartiet är inte motståndare till utbyggnad av området men bebyggelsen 
måste minskas och hänsyn måste tas till Länsstyrelsens yttrande i frågan. 
Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet med ovanstående förklaringar. 
För Roslagspartiet 
Björn Molin (RP) 

Reservation från Miljöpartiet gällande ärende Detaljplan för Näsängen, etapp 1. 
Området Näsängen, är beläget i ett unikt kulturlandskap där jordbruk har bedrivits sedan 
yngre järnåldern. Området har länge rymt - och rymmer - en mångfald av möjligheter att nyttja 
naturens resurser. Detaljplanen för det öppna landskapet på Näsängen med dess åkrar innebär 
mycket stora negativa konsekvenser för möjligheten att bedriva jordbruk och nyttja marken 
för odling i linje med allt tydligare och framtida ökade krav på regional och lokal 
självförsörjning. I f ramtiden kommer behovet av tillgänglig åker- och betesmark att öka 
kraftigt eftersom marken utgör en livsviktig naturresurs. 
Forts, nästa sida 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 5:8 

Exploateringen av Täljöhalvön innebär att ett mycket stort område tätortsnära jordbruksmark 
tas i anspråk och förstörs och att olika stadsdelar länkas samman. Detaljplanen för Näsängen 
innebär negativa konsekvenser för de ca 17 hektar jordbruksmark som omvandlas till gator 
och bebyggelse. Att ersätta denna brukningsvärda jordbruksmark med mindre ytor 
odlingslotter är inte tillräckligt att för kompensera för förstörd jordbruksmark av denna 
omfattning. 
Jordbruksmark är av nationellt intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Alternativa lokaliseringar har 
endast tagits upp inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken, alltså inte 
specifikt för denna detaljplan. 
Såväl forskare och Jordbruksverket (som utvärderat tillämpningen av det lagstiftade skyddet 
för hushållning av jordbruksmark) har under senare år varnat för en utveckling där 
jordbruksmark exploateras utan de avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. 
Markanspråk från exploatörer får inte prioriteras före långsiktiga behov. Vi behöver fatta fler 
beslut med perspektiv som sträcker sig betydligt längre än en generations intressen och behov. 
Detaljplanen för Näsängen strider mot Miljöbalken och ökar inte möjligheterna att nå flera 
lokala och regionala och nationella miljömål. De anspråk på olika former av s k social och 
ekonomisk hållbarhet som görs i dokumenten är inte tillräckliga för att motivera en så 
omfattande ekologisk påverkan och permanent omvandling av jordbruksmarken som planen 
innebär. Det förefaller bara ha funnits ett alternativ för Näsängen enligt exploatör och 
kommun och det har varit att bebygga området. 
I MKB:n, som rymmer flera brister, anges t ex ett antal s k hållbarhetsparametrar med en skala 
från noll till fyra, vilken är utarbetad av konsultföretaget Ekologigruppen. Planförslaget påstås 
där ge betydligt fler positiva konsekvenser än negativa, och dessutom nästan bara positiva 
konsekvenser jämfört med nollalternativet. 
Vi anser att detaljplanen för Näsängen inte utgör ett så väsentligt samhällsintresse att det 
motiverar en oåterkallelig påverkan på en unik och värdefull kultur- och naturmiljö. Det 
innebär att vi bland annat anser att planen strider mot Miljöbalkens kap. 3., paragraf 4. 
Observera detta inför omröstning. 
Detaljplanen ligger inte i linje med nyligen antagen Översiktsplan och inte heller i linje med 
nationella, regionala och lokala miljömål. Den kommunala expansionsplaneringen måste ta 
hänsyn till betydligt fler intressen än exploatörers och markägares. En större försiktighet inför 
exploatering av områden med höga och långsiktiga värden efterlyses. 
Vi yrkade i såväl KS som i KF att exploateringsavtal och detaljplan för Näsängen etapp 1 
skulle avslås. Mot bakgrund av detta reserverar vi oss mot besluten i KF, datum enligt ovan. 
Jonas Jonsson (MP) 

Ledamöterna för (V) reserverar sig mot beslutet och ansluter sig till Miljöpartiets reservation. 

Särskilt yttrande 
Vi anser generellt att detaljplaner inte skall vara så här stora i sitt geografiska omfång, utan det 
är bättre att dela upp hela exploateringen i flera geografiskt mindre detaljplaner. 
Mats Larsson (S) 
Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF Jf 5:8 

Sammanfattning 
Detaljplan för Näsängen etapp 1 har tagits fram. Näsängen är en del av den hållbara och 
stadsmässiga utvecklingen av Akersberga västerut och innehåller ca 1 400 bostä der och lokaler 
i en funktionsblandad småstad med hus kring allmänna gator och torg. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-05-28, KS § 7:9. 
— Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-22. 

Förslag till beslut framställda under föregående ärende KF § 5:7 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifa ll till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Ann-Christine Furustrand (S), Mathias Lindow (L) och Michaela Flaga (C) biträder Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Björn Molin (RP), Bo Edlén (V) och Jonas Jonsson (MP) yrkar avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till Komm unstyrelsens förslag mot avslag och finner 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 avslag på ärendet. 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster, 13 nej-röster, 1 har avstått och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 5:8 

Expedieras 
— Samhällsbyggnads förvaltningen 

ch 1 vik 
Justerande^; signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 5/2018 
2018 06 18 Bilaga 5:8/2018 ^ OstGPåkef 
Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 
(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt Hogreve (M) X 
(M) Pär Lindforss Gunnar Flallberg (M) X 
(M) Jeanette Widén Fredrik Rosengren (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Mats Höjbrandt X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén 
(M) Josefine Radonné X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Österlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(ÖP) Franz Heinel X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KO) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(s) Jörgen Palmberg X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Marie Ende X X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(s) Anna-Sara Yiklund Cecilia Ringstedt (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(s) Kristina Embäck X X 
(S) Tommy Rindevall X X 
(V) Francisco Contreras X X 

oo Bo Edlén X X 
(MP) Michael Solander X X 
(MP) Heidi Stapf Ekström X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Kristin Hagegård X X 
(RF) Björn Molin X X 
(RP) Sven Ragnelid X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Björn Rapp X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(SD) Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart Ljungavist Karl Johansson (SD) X 
(SÖ) Marie Wengse Maria De Vylder Dernell (SÖ) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 36 13 1 

,4 Omröstningslkta KF 58-2018 Uppdaterad 2018-06-27 
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KF § 5: 9 Dnr. KS 2018/0164 

Revidering av Avfallstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avfallstaxa i Österåkers kommun kompletteras i enlighet med förslagen 
i detta tjänsteutlåtande. 

2. Ändringen av avfallstaxan skall gälla från 2018-08-01. 

Särskilt yttrande 
Vad gäller kompostering så är de tta i förslaget onödigt byråkratiskt. Roslagsvatten bord e själva 
kunna ha en lista på godkän da komposter och att då godkänna när det gäller inom detta. Att i 
onödan med förmodligen alltför komplicerat förfarande och kostnader för sådan sak som 
därvidlag inte gagnar medborgarna. I samhället idag bör man gå medborgarna till mötes utan 
att i onödan skapa ett byråkratiskt förfaringssätt. 
Säsongsabbonemang ska också kunna förekomma hos permanentboende med vägar som 
Roslagsvatten ej vill köra på vintertid där kompostering finns på en viss fastighet. Att inte 
lyssna och informera på ett konstruktivt sätt gör att det uppstår problem både för 
Roslagsvatten och även för medborgarna, många har anmält vad man ville ha, allt i enlighet 
med vad företaget begärt, men detta har tydligen inte haft någon egentlig mening då företaget 
gjort något helt annat. 
Jag vill att man en gång för alla gör om gör rätt. 
Christina Funhammar (M) 

Mats Larsson (S) bitr äder Christina Funhammars (M) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Osteråkersvatten föreslår att kommun fullmäktige beslutar fastställa förslaget avseende 
kompletteringar gällande Avfallstaxa i Österåkers kommun med tillämpning från närmaste 
månadsskifte efter beslutsdatum i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-05-28, KS § 7:8. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-05-22. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens 
förslag. 

Bror Jansson (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Forts, nästa sicla 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 5:9 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja bes varad. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Roslagsvatten AB 

JustenjlndesYsignaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 5:10 Dnr. KS 2017/0272 

Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun. 

2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan senast 
december 2018. 

Sammanfattning 
Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de 
ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan 
kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. 
Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska 
kunna utvecklas och uppleva en god livskvalitet. I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav 
på hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienterings förmåga. Kraven gäller nybyggnation samt 
ändring och ombyggnad. Både allmänna lokaler, arbetslokaler och bostäder ska uppfylla krav 
på tillgänglighet och användbarhet. I Boverkets föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet 
och användbarhet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader finns också krav på hur sådana miljöer ska utformas. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-05-28, KS § 7:19. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27. 

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

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

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring avseende beslutsats 2 från: 
2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan under första 

halvåret 2018, 
till: 

2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan senast december 2018. 

Forts, nästa sida 

Justejranffies s ignaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF $ 5:10 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunsty relsens förslag med ändring 
och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Samtliga nämnder, Kommunkansliet, Armada Fastighets AB 

Justeranqjes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 5 :1 I Dnr. KS 2016/0361 

Svar på motion nr 31/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret 
tillgänglighetsplan med checklista 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motion nr 31/2016 besvarad med hänvisning till att en 
tillgänglighetsplan redan finns. 

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

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige förslår motionären att Österåker borde ha en 
tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-05-28, KS § 7:20. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-07. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2018-04-18. 

Förslag till beslut framställda under föregående ärende KF § 5:10 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner 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. 

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster, 17 nej-röster, 2 har avstått och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 5:1 I 

Expedieras 
- Näringslivs- och utvecklingsenheten, Kommunkansliet 

justefanc es s ignaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 5/2018 §!••• 
2018 06 18 Bilaga 5:11/2018 © OstBfåkeT 
Mandatfördelning M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare ]a Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt Flogreve (M) X 
(M) Pär Lindforss Gunnar Hallberg (M) X 
(M) Jeanette Widén Fredrik Rosengren (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Mats Höjbrandt X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén Viking Skeeborg (M) X 
(M) Josefine Radonné X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Österlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(ÖP) Franz Heinel X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KO) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Jörgen Palmberg X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Marie Ende X X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Yiklund Cecilia Ringstedt (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(S) Tommy Rindevall X X 
07) Francisco Contreras X X 
O7) Bo Edlén X X 
(MP) Michael Solander X X 
(MP) Heidi Stapf Ekström X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Kristin Hagegård 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Sven Ragnelid X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Björn Rapp X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(SD) Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart Ljungqvist Karl Johansson (SD) X 
(SÖ) Marie Wengse Maria De Yylder Dernell (SÖ) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 31 17 2 

Omröstningslista KF 511-2018 

\J 
Uppdaterad 2018-06-27 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :12 Dnr. KS 2018/0136 

O 

Stoppa droghandeln i Akersberga centrum 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Projektet ska finansieras genom samordning av befintliga personella 
och ekonomiska resurser samt genom ett extra ekonomiskt tillskott på 
1,3 miljoner kronor. 

2. Finansiering av 1,3 miljoner sker via 0,5 miljoner inom Kultur- och 
fritidsnämnden (volymminskning musikskolan), 0,7 miljoner inom 
Kommunstyrelsen (överskott för exploateringsverksamhet) och 0,1 
inom Kommunstyrelsen (övrig verksamhet). 

Anmälan om jäv 
Conny Söderström (M) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av äre ndet. 

Sammanfattning 
På Trygg i Österåkers möte den 10 april 2018 gavs ett uppdrag att prioritera arbetet med att 
stoppa den öppna droghandeln i kommunen. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:31. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-24. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till Kommunstyr elsens 
förslag. 

Michael Solander (MP), Ann-Christine Furustrand (S), Michaela Haga (C), 
Mathias Lindow (L), Roger Johansson (RP) och Arne Ekstrand (KD) biträder Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

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 - Näringslivs- och utvecklingsenheten, Budget- och kvalitetsenheten, 
Controller KS, Controller KFN, Kommundirektören 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 5:13 Dnr. KS 2018/0161 

Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för 
elever i förskoleklass 

Kommunfullmäktiges beslut 

Komplettera befintliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar för 
skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun, antagna av 
Kommunfullmäktige 2013-12-16, KF § 9:23, med en ny punkt under avsnitt 
"4 Avstånd" (sida 3), med följande formulering "2 km för elever i 
förskoleklass", i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande, daterat 
2018-05-18, inklusive bilaga 1. 

Sammanfattning 
Från och med höstterminen år 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att skolplikten 
normalt börjar fullgöras i förskoleklass redan när barnet är sex år. Av detta följer att dessa 
förskoleelever kommer att omfattas av skollagens (2010:800) bestämmelser gällande 
skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:10. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-18. 
— Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2018-04-24, § 4:12. 
— Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-18. 

Förslag till beslut 
Hampe Klein (M) yrkar bifall till Komm unstyrelsens 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 - Byggnadsnämnden, Kommunkansliet 

Justerande! signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 5 :14 Dnr. KS 2018/0149 

Ändrade taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nya taxor för musikskoleverksamheten gäller från och med 15 augusti 
2018 enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14 
med redaktionell ändring. 

Särskilt yttrande 
Vi anser att avgiften för barn och ungdom att delta i musikskolan skall minskas och på några 
års sikt bör avgiften halveras. Med den budget som nu råder finns inte detta utrymme vilket vi 
beklagar. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Inför höstterminen 2018 föreslås nya taxor och avgifter för de elever som deltar i 
verksamheten vid kommunens musikskolor. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:27. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-14. 
— Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:10. 
— Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-04-11. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Komm unstyrelsens förslag med redaktionell ändring så att 
orden "Kör eller orkester" framgår i taxa n. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrel sens förslag med 
redaktionell ändring och frågar om detta även kan bli fullmäktige s beslut samt finner frågan 
med ja besvarad. 

Expedieras — Kultur- och fritidsnämnden, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet 

justerande^ signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :15 Dnr. KS 2014/0251 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlagda val 

1. Val av ny ersättare för (ÖP) i Kommunfullmäktiges valberedning för resterande 
del av mandatperioden 2014-10-20 - 2018-10-14, bordläggs. 

2. Val av ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för (C) för resterande del av 
perioden 2016-01-01 - 2019-12-31, bordläggs. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar bordlagda val. 

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 
— Kansliet 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :16 Dnr. KS 2017/0098 

Svar på motion nr 4/2017 från Kristina Embäck (S) och Anders 
Pettersson (S) - Ungdomens hus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bifalla motion nr 4/2017 innebärande att Kultur- och fritidsnämnden får 
i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal samt 
ekonomi för ett ungdomens hus i centrala Åkersberga. 

2. Uppdraget, som genomförs inom Kultur- och fritidsnämndens budget, 
ska redovisas för Kultur-och fritidsnämnden senast i december 2018. 

Särskilt yttrande 
Utöver förslaget anser Miljöpartiet följande: 
Vägledande för uppdraget är att "Ungdomens Hus" avser ett initiativ som: 
- Höjer ambitionsnivån för både utövande och konsumtionen av kultur i Österåker. 
- Riktas mot äldre ungdomar, ålder runt 17-22 år, särskilt grupper som riskerar att sluta sitt 

utövande i övre tonåren och/eller behöver särskilt stöd för att komma igång. 
- Syftar till mer kulturutövande i gemenskap med andra, aktiviteter som ersätter och/eller 

kompletterar hem-utövande. 
- Ar centralt belägen, men med syfte att nå ut till ungdomar i alla delar av kommunen. 
- Har en bred definition av begreppet "kultur" och låter ungdomarna styra mycket av utbudet, 

men där personal har övergripande ansvar. 
Kristin Hagegård (MP) för Miljöpartiet 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige, 2017-03-13, § 2:17, föreslår motionärerna att Kultur-
och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna till lokal och personal samt 
ekonomi för ett Ungdomens hus i centrala Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:21. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-07. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:5. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-12. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) y rkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Fo rts, nästa sida 

Justerande s sig naturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

Forts. KF § 5:16 

Bo Edlén (V) biträder Mathias Lindows (I.) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrel sens förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras - Kultur- och fritidsnämnden, Kommunkansliet 

Justgraides signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5:17 Dnr. KS 2017/0100 

Svar på mo tion nr 5/2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra 
av vara gruvor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anse motion nr 5/2017 besvarad i och med att området med de 
förslagna gruvorna är starkt förorenade och vistelse i gruvorna är 
förenat med livsfara. 

2. Begära av ansvarig myndighet/myndigheter att vidta nödvändiga 
åtgärder för att hålla gruvor och gruvhål säkra. 

Sammanfattning 
I en m otion väckt i Kommunfullmäktige 2017-03-13, § 2:17, föreslår motionären att man gör 
något bra av gruvorna i Härsbacka och Isättra. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:22. 
- Michaela Fl etchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-05-07. 
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-05-03, § 3:4. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-03-14. 

Förslag till beslut 
Kristina Embäck (S) yrkar bifall till Komm unstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäktiges bes lut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras - Kultur- och fritidsnämnden, Kommunkansliet 

usterarfpes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5 :18 Dnr. KS 2017/0161 

Svar på mo tion nr 12/2017 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
- Motion om våld i hemmet och huskurage 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motion nr 12/2017 med hänvisning till att Polisen och förvaltningen 
anser att det är Polisen, via telefonnummer 112, som initialt ska kontaktas 
för att minimera risken för att själv skadas vid pågående brott. 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Armada ges i uppdrag att 
anta och implementera policy och rutin om huskurage. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:23. 
- Michaela Flet chers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-07. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-04-16. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till Kommunstyr elsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyr elsens förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäktiges b eslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras - Kommunkansliet 

Justerande s signaturer Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5:1 9 Dnr. KS 2017/0264 

Svar på motion nr 18/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) - Aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda 
kvinnor till ekonomisk självständighet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bifalla motion nr 18/2017 i den del som avser SFI under föräldraledighet 
med hänvisning till att Skolförvaltningen bedömer att språkstudier som 
anordnas i samverkan med studieförbund kan utgör ett komplement till 
ordinarie vuxenutbildning. 

2. Anse motion nr 18/2017 besvarad i den del som avser riktade insatser 
med hänvisning till det arbete som redan pågår inom 
Kommunstyrelsens kontor. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) har en i en motion yrkat att Österåkers 
kommun tar initiativ till att låta s tudieförbunden kunna arbeta uppsökande för att låta 
utrikesfödda kvinnor läsa SFI u nder föräldraledigheten samt att Österåkers kommun tar 
inidadv till att göra riktade insatser för utrikesföddas kvinnors företagande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-05-28, § 7:26. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-05-15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-09. 
- Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2018-05-08, § 4:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-03-19. 

Förslag till beslut 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall dll Kom munstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) biträder A nn-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelse ns förslag och frågar om 
detta även kan bli fullmäkdges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras —Skolnämnden, Näringslivs- och utvecklingsenheten, Kommunkansliet 

Justerand^s signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF 6 5:20 Dnr. Respektive motion, KS 2018/013 I 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motioner nr 10/2018, nr 11/2018, nr 12/2018 och nr 13/2018 får väckas 
och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning. 

2. Interpellationer nr 3/2018 och nr 4/2018 får ställas och 
besvaras vid ett kommande sammanträde. 

3. Interpellation nr 2/2018 får ställas och besvaras vid dagens 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 4 motioner. 

1. Motion nr 10/2018 — Angående grovsophämtning 

2. Motion nr 11/2018 — Gör Österåker till en riktig 
Cykelkommun 

3. Motion nr 12/2018 - Motion om skolskjuts 

4. Motion nr 13/2018 - Kommunens fulla ansvar 
vid tillsättandet av s.k. godemän 

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer. 

1. Interpellation nr 2/2018 - Ta över Överförmyndaren nu! 

Av 
Björn Molin (RP) 

Francisco Contreras (V) 

Peter Wihlner (SD) 

Peter Wihlner (SD) 

Av 
Margareta Olin (S) 

2. Interpellation nr 3/2018 - Engelska skolan och idrottsplatsen Anders Pettersson (S), 
Ann-Christine Furustrand (S) 

3. Interpellation nr 4/2018 - Planen har spruckit, 
och eleverna får betala 

Ann-Christine Furustrand (S) 

Ordföranden konstaterar att Ingela Gardner (M) önskar besvara interpellation nr 2/2018 vid 
dagens sammanträde. Skriftligt svar har delats ut. 
Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och besvaras vid dagens sammanträde samt 
finner frågan med ja bes varad. 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

w It 
Justerfanqés signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF §5:21 Dnr. KS 2018/0131 

Svar på inter pellation nr 2/2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

Ingela Gardner (M) har besvarat interpellation nr 2/2018 
- T a över Överförmyndaren nu! 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 1 interpellation som medgivits besvaras vid dagens 
sammanträde i enlighet med föregående paragraf. 

Av 
1. Interpelladon nr 2/2018 - Ta över Överförmyndaren nu! Margareta Olin (S) 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

°f]I 
Justjera'ides signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5: 22 Dnr. KS 2018/0170 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag nr 13/2018 - Hundrastgård i nya Skånstaparken 
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2018 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2018-06-04. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

Justerahdes\ signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunfullmäktige 2018-06-18 

KF § 5:23 

Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.40. 

Justerande! signaturer Utdragsbestyrkande 


