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KS § 9:|

Upprop och fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt
tillhörande handlingar.

Ärenden som tillkommer

Nytt ärende Svarpâ samråd- Roy/agsbanamförlängning till City blir nummer 24 på
dagordningen.

Nytt ärende Ortäbøndejb'rx/ag aweende Tuna 6:75 7 blir nummer 25 på

dagordningen.

Ärende som utgår

Ärende 5 - Svarpâ motion nr 7 7/2020från Mz'cbae/ Solander WP) - Förnybar el z'

ÖJterå/éers kommuns verksam/;elen utgår från dagordningen.

Ärende som behandlas tidigare

Ärende

Justerandes signaturer3% :_2ê ( Utdragsbestyrkande
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KS § 9:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Glenn Viklund (S) till justerare. Protokollet justeras

senast måndagen den 29 augusti, kl. 09.00 hos kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Glenn Viklund (S) till justerare. Protokollet

föreslås justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet,
Alceahuset.

Information

Lokalpolisområdeschef Anna Olsson informerar om
samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Österåkers
kommun 2022-2027 (biläggs protokollet).

Justerandes signaturer

“EET é ; I Utdragsbestyrkande
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KS § 9:4 Dnr. KS 20I9/008I

Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun som en leverans av

Kommunfullmäktiges givna uppdrag och som ett underlag för kommunens
hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Ge samhällsbyggnadsförvaltrüngen i uppdrag att, i samverkan med andra

förvaltningar, utveckla de verktyg, metoder och arbetssätt som behövs för att

implementera det hållbarhetsarbete som följer av slutsatserna i

Hållbarhetsramverket.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019 ett uppdrag åt Samhällsbyggnadsförvaltningen

att utarbeta ett Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun, med syfte att

kartlägga kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen inom Agenda
2030, samt föreslå hur hållbarhetsarbetet kan drivas Vidare.

Hållbarhetsramverket beskriver kommunens hållbarhetsarbete idag och Vilka

styrdokument som ger stöd för detta arbete. Här finns också en analys av hur

hållbarhetsarbetet förhåller sig till målen 1 Agenda 2030, med förslag till

inriktning för en utveckling av hållbarhetsarbetet och med styrdokument. De
slutsatser och förbättringsförslag som tagits fram behöver omsättas i nya

arbetssätt och rutiner för att uppfylla ramverkets mål om att effektivisera och

stärka kommunens styrning avseende hållbarhet och Agenda 2030.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1.G0dkänna Hållbarhetsramverk för Österåkers kommun som en leverans av

Kommunfullmäktiges givna uppdrag och som ett underlag för kommunens
hållbarhetsarbete.

Fotts.

Justerandes signatunarêg-3
-

2 / Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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Forts. KS § 9:4

2. Ge samhällsbyggnadsförvalmingen i uppdrag att, i samverkan med andra

förvaltningar, utveckla de verktyg, metoder och arbetssätt som behövs för att

implementera det hållbarhetsarbete som följer av slutsatserna i

Hållbarhetsramverket.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att Kommunstyrelsen för

egen del beslutar att ge uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen enligt

beslutssats 2.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Sigrid Walve (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och fmner att ärendet ska

avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras

idág röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:4) med 10 ja-röster och
4 nej-röster.

Propositionsordning

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

justerandes“naturum av Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:4

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X

V Francisco Contreras X X
MP Sigrid Walve X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare
_

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård -

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X

V Golriz Kamangar -

Resultat 10 4
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KS § 9:5 Dnr. KS 2022/0 I 30

Uppdrag att inleda process för att inrätta naturreservat för

Täljövikens stränder och vatten

Kommunstyrelsens beslut

Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda en process för att

inrätta ett kommunalt naturreservat kring Täljöviken. Utgångspunkten för

avgränsning är den skötselplan som föreslagits i samband med detaljplan för

Näsängen. Ett slutligt inrättande av ett naturreservat förutsätter att föreslagen

detaljplan för Näsängen etapp 1 Vinner laga kraft.

Reservation

Sigrid Walve (MP) och Francisco Contteras (V) reserverar sig mot beslutet till

förmån för eget förslag.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet är i grunden positiva till naturreservat men vill göra reservat av

hela området som ska exploateras. I handlingarna anges att beslut om
naturreservatet förutsätter (1) att detaljplanen för Näsängen etapp 1 antas. Att

Värna naturen ska alltså kräva att en detaljplan som permanent förstör

jordbruksmark först godkänns. Detta Villkor ställer Miljöpartiet inte upp på.

Utred istället en avgränsning som innefattar hela området som ska

exploateras och gör naturreservat av det området.

Sigrid Walve (MP)

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till process för att

inrätta ett naturreservat kring Täljövikens inre delar, inklusive de

strandomxåden som berörs av detalplanema för Näsängen och Täljöviken.

Processen utgår från Kömmunstyrelsens uppdrag från 2019 att utreda dessa

förutsättningar. Efter genomförd process kommer Kommunfullmäktige i ett

nytt beslut att få ta ställning till ett faktiskt inrättande av ett reservat med
geograñsk avgränsning, syfte och föreskrifter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08.

Forts.

Justerandes signature? @/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

Forts. KS § 9:5

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda en process för att inrätta

ett kommunalt naturreservat kring Täljöviken. Utgångspunkten för

avgränsning är den skötselplan som föreslagits i samband med detaljplan för

Näsängen. Ett slutligt inrättande av ett naturreservat förutsätter att föreslagen

detaljplan för Näsängen etapp 1 vinner laga kraft.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Sigrid Walve (MP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet.

Sigrid Walve (MP) och Francisco Contreras_ (V) yrkar att

samhällsbyggnadsförvaltningen istället ska uppdras att utreda en avgränsning

som innefattar hela området som ska exploateras och gör naturreservat av det

området.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Kömmunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning

Ordförande frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande eller enligt Sigrid Walves (MP) och Francisco Contreras

(V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:5) med 12 ja-röster och

2 nej-röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JusterandessignatM
g ä

n / Utdragsbestyrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:5

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare I N A
M Johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X
C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Centreras X X
MP Sigrid Walve X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård -

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 12 2



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:6 Dnr. KS 2020/Ol 39

Svar på motion nr I7/202I av Michael Selander (MP) -

Snabbladdare till Österåker

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 17/2021 besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen
får i uppdrag att arbeta fram en strategi för etablering av laddstationer för

elfordon, som även omfattar snabbladdare.

Sammanfattning

En motion inkom den 22 april 2021 där motionären föreslår att Österåkers

kommun bör agera för att etablera snabbladdare iÅkersberga samt Ljusterö.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-08-18.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:7.

Samhällsbyggnadsförvaltnmgens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-31.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande

att anse motion nr 17/2021 besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen

får i uppdrag att arbeta fram en strategi för etablering av laddstationer för

elfordon, som även omfattar snabbladdare.

Sigrid Walve (MP) yrkar bifall till motionen.

Ann-Christine Furustrand (S) och Francisco Contreras (V) biträder Sigrid

Walves (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Sigrid Walves (MP) yrkande om bifall till motionen och

finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) ytkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Fotts .

Justerandes signaturer*i 2
N / Utdragsbestyrkande
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Forts. KS § 9:6

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:6) med 10 ja-röster och

4 nej-röster.

Expedietas

Tekniska nämnden,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Akt

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturä ..

2 I



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:6

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M johan Boström X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X

C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X

S Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
S Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X

V Francisco Centreras X X

MP Sigrid Walve X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård -

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 10 4



»ll-§72* Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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KS § 9:7 Dnr. KS 202 IIOI74

Svar på medborgarförslag nr I4/202I - Minska följderna av

bräddning i Sätterfjärden

Kommunstyrelsens beslut

Avslå medborgarförslag nr 14/2021 med hänvisning till att platsen inte

fungerar som bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet, då nivåer och

avstånd inte stämmer.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom den 6:e juni 2021 med önskemål om att

Österåkers kommun anlägger en vattenpark för rening av avloppsvatten, när

bräddnjng av avloppsvatten från pumpstationen vid Fiskartorpet inträffar.

Förvaltningen anser att förslaget ska avslås, då platsen inte skulle fungera som
bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet.

Beslutsunder|ag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-08-18.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande

att avslå medborgarförslag nr 14/2021 med hänvisning till att platsen inte

fungerar som bräddmagasin för pumpstationen vid Fiskartorpet, då nivåer och

avstånd inte stämmer.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

förslagsställaren,

Akt

Justerandes signaturergw á/ Utdragsbestyrkande
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KS § 9:8 Dnr. KS 2022/0I79

Revidering av program för uppföljning och insyn

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderat program för uppföljning och insyn för verksamhet som
utförs av privata utförare.

2. Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna

programmet för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF §
4:19.

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vi har föreslagit att avtalen mellan Österåkers kommun och de privata

utövarna vad gäller särskilt boende, samt hemtjänst, skall ses Över och skärpas

betydligt vad gäller krav på bemanning, på personalens yrkeskompetens samt
på språkkunskaper. Likaså måste kommunens uppföljning av avtalen skärpas.

Vitesföreläggande införas och tillämpas samt en ökad tydlighet när ett avtal ska

anses brutet. Att dessa tydligare krav när de är framtagna arbetas in i Program
för uppföljning och insyn.

Vi har lagt detta förslag för att vi upplever att det finns brister när det gäller

bemanning, och personalens yrkeskompetens samt även språkliga brister. Detta

måste åtgärdas snarast.

'Vi beklagar att Vårt förslag röstades ner och anser att förslagen är angelägna

och problematiken torde vara känd för den moderat-ledda alliansens

företrädare.

Ann-Christine Furustrand (S), Glenn Viklund (S)

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

MP anser att följande behöver förtydligas i programmet:
21. Vilka minimikrav ska finnas med i förfrågningsunderlagen, innan avtal

tecknas

b. Krav för arbetsmiljö saknas och behöver förtydligas

c. Krav på transparens och information på kommunens hemsida
Sigrid Walve (MP)

Ledamöterna för (RP), (SD), (V) reserverar sig mot beslutet.

Fotts.

Justerandessignatuw gu Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
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Forts. KS § 9:8

Röstförklaring

Vi avslår med hänvisning till att yrkandena från (8) inte har med ärendet att

göra då det redan finns regler för upphandling.

Michaela Fletcher (M)

Sammanfattning

Varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige anta ett program med mål och

riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, för att

stärka styrningen, uppföljningen och kontrollen. En revidering av kommunens
program för uppföljning och insyn har skett genom omvärldsbevakning och
genom samverkan med flera förvaltningar i kommunorganisationen.

Revideringen har lett till en delvis annan disposition av programmet för att

underlätta för nämnderna i deras beställarroll och i uppföljningen. I

programmet framgår vilka verksamheter som omfattas av programmet, vad

som ska säkras i avtalen, hur uppföljningen ska ske och hur allmänheten ska få

insyn och informeras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att

1. Anta reviderat program för uppföljning och insyn för verksamhet som
utförs av privata utförare.

2. Genom beslut om antagande av styrdokumentet upphör det tidigare antagna

programmet för uppföljning och insyn (KS 2015/0193) 2015-06-15, KF §

4:19.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på att avtalen mellan Österåkers kommun
och de privata utövarna vad gäller särskilt boende, samt hemtjänst, skall ses

över och skärpas betydligt vad gäller krav på bemanning, på personalens

yrkeskompetens samt på språkkunskaper. Likaså måste kommunens
uppföljning av avtalen skärpas. Vitesföreläggande införas och tillämpas samt en

ökad tydlighet när ett avtal ska anses brutet. Att dessa tydligare krav när de är

framtagna arbetas in i Program för uppföljning och insyn.

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Fuxustrands (S) yrkanden.

Sigrid Walve (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Forts.

Justerandes signaturerM gv Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

Forts. KS § 9:8

Propositionsordning

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning
\

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkande eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och

finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:8) med 8 ja-röster och 6

nej-röster.

Expedieras

Kommundirektören,

Ledningsstöd,

Samtliga nämnder

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturerm .2



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:8

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A

M Johan Boström X X

M I-Iampe Klein X X
M Christina Funhamrnar X X

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

L Ritva Elg X X

C Isa Wiman X X

KD Arne Ekstrand X X

8

\

Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Centreras X X

MP Sigrid Walve X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård -

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
S Sofia Almgren - *“

RP Anna-Maria Tipper X

V Golriz Kamangar -

Resultat 8 6



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:9 Dnr. KS 2022/OI82

Reviderad strategi och handlingsplan Alkohol, Narkotika,

Doping, Tobak och Spel (ANDTS)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta uppdaterad strategi med tillhörande handlingsplan för Österåkers

kommuns förebyggande ANDTS- arbete med Visionen om ett Österåker fritt

från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador

orsakade av alkohol, spel om pengar och tobaks- och nikotinprodukter.

2. Anse budgetuppdraget nr 28/2022 återrapporterat.

Sammanfattning

I budget 2022 gavs i uppdrag att uppdatera ANDTS-sttategin för att tydliggöra

kommunens nollvision mot droger. Uppdraget ska återrapporteras senast 31

augusti 2022. Regeringen har föreslagit en ny samlad strategi och handlingsplan

för arbetet mot ANDTS. I samband med detta revideras och uppdateras även

Österåkers kommuns styrdokument för att följa den nationella strategin, men
med lokala anpassningar. Den nationella strategin har ett huvudmål och sju

delmål i arbetet mot ANDTS. Fokus ligger på ett jämlikhets- och

jämställdhetsperspektiv samt ett barn- och ungdomsperspektiv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:5.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

1. Anta uppdaterad strategi med tillhörande handlingsplan för Österåkers

kommuns förebyggande ANDTS- arbete med visionen om ett Österåker fritt

från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador

orsakade av alkohol, spel om pengar och tobaks- och nikotinprodukter.

2. Anse budgetuppdraget nr 28/2022 återrapporterat.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Forts.

Justerandes signaturer-W ;___
X

I?)
I Utdragsbestyrkande\.



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

Forts. KS § 9:9

Expedieras
Näringslivs- och Utvecklingsenheten,

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
_Ö



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:I0 Dnr. KS 2022/0242

Svar på motion nr 26/2020 av Anders Borelid (SD) - Motion om
utomhusbad i Österåker

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anse motion nr 26/2020 besvarad med hänvisning till att en utredning kan
genomföras i samband med kommande detaljplanearbete och att lämplig plats

utreds.

Sammanfattning

Motionären föreslår ett budgetbeslut om en förstudie gällande en
utomhuspoolanläggningi Österåkers kommun där kostnader och lämplig plats

kartläggs.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-08-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-06-15 § 6:6.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse
motion nr 26/2020 besvarad med hänvisning till att en utredning kan
genomföras i samband med kommande detaljplanearbete för Västra
Kanalstaden.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring innebärande att anse motion nr
26/2020 besvarad med hänvisning till att en utredning kan genomföras i

samband med kommande detaljplanearbete och att lämplig plats utreds.

Sigrid Walve (MP) yrkar avslag på ärendet.

Propositionsordning

Ordförande ställer Michaela Fletchers (M) reviderade yrkande mot avslag och
finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) reviderade
yrkande.

Expedieras
Kultur- och fritidsnämnden,

Akt

Justerandessignatur% 6/ Utdmgsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för' Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:|3 Dnr. KS 2022/0l66

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2022, Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni noteras till protokollet.

Särskilt yttrande

Roslagsparu'et finner månadsrapporten missvisande då inte hela

Kommunstyrelsens ansvarsområden ñnns med då KSPU saknas.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 47,3 mnkr Vilket motsvarar

87 °/o av periodbudgeten. Avvikelsen mot periodens budget är ett överskott om
7,1 mnkr varav 9,7 mnkr i överskott återfinns på KSF samt ett underskott om
2,7 mnkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar.

Kommunstyrelsen redovisar för närvarande en sammantagen bokslutsprognos

utan avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

Kommunstyrelsens månadsuppföljning per juni noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Akt

Justerandes signatureK Q/ Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9: I4 Dnr. KS 2022/0066

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2022,

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges månadsuppföljnjng per juni noteras till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges utfall för perioden uppgår till 3,5 mnkr Vilket motsvarar

83 °/o av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är att utfallet per den 31

december 2022 inte visar någon avvikelse mot budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-11.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

Kommunfullmäktiges månadsuppföljning per juni noteras till protokollet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Akt

Justerandes signaturerä á/v Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9: I 5 Dnr. KS 2022/0066

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2022, Österåkers

kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Månadsuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2022 godkänns.

Sammanfattning

I kommunens ekonomiska uppföljning per juni 2022 redogörs för situationen i

Ukraina, konjunkturläget, arbetsmarknad, befolkningsutveckh'ngen samt

löneöversyn. Dessutom redogörs kort om den nyantagna strategin för

verksamhetsutveckling, samt Utvecklingsslussen.

Resultatet för perioden är 149, 3 mnkr (exklusive marknadsvärdering av

placeringar) och prognosü'serat balanskravsresultat för året per juni månad
uppgår till 122 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-28.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

Månadsuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2022 godkänns.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Akt

Justerandes signatureg @/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:!6 Dnr. KS 2022/0I87

Ansökan om kommunal borgen från Österåkersvatten AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om totalt 8 mnkr att erbjuda

som säkerhet vid upplånjng till investeringar för så kallade

miniåtervinningscentral på angivna platser samt att borgensavgift motsvarande
0,25 procent tas uti enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 8:5,

2021 -1 1 -22.

Sammanfattning

Österåkersvatten AB ansöker om kommunal borgen om 8 mnkr för

investeringar inom affärsområde avfall.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen om totalt 8 mnkr att erbjuda

som säkerhet vid upplåning till investeringar för så kallade

miniåtervmningscentral på angivna platser samt att borgensavgift motsvarande
0,25 procent tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 8:5,

2021 -1 1-22.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedietas

Ekonomiavdelningen,

Roslagsvatten AB
Akt

JUSterandES “Slutlig @/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9: I 7 Dnr. KS 2022/0207

Information avseende plan för att minska ned antalet bolag inom

Armadakoncernen till 5 bolag genom fusion

Kommunstyrelsens beslut

Informationen från Armada Fastighets AB avseende plan att genom fusion

minska med antalet bolag inom Armadakoncernen till 5 bolag, noteras till

protokollet.

Sammanfattning

Enligt ägardirektiven ska Armadakoncernen arbeta för att minska antalet bolag.

AV denna anledning har Armadakoncernen tidigare redovisat ett

tillvägagångssätt med att minska ned antal bolag i två steg, d.V.s. genom två

fusionsplaner. De två fusionsplanerna är nu genomförda. I föreliggande ärende

informeras om Armadakoncernens planerade fusion av Armada
Blåljusfastigheter AB upp i AB Åkers Kanal. Vid sådan fusion kommer
Armadakoncemen minska från 6 till 5 bolag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

Informationen från Armada Fastighets AB avseende plan att genom fusion

minska ned antalet bolag inom Armadakoncernen till 5 bolag, noteras till

protokollet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Armada Fastighets AB,
Akt

Justerandes signaturer
ä EE QJ Utdragsbestyrkande

“N
.



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:|8 Dnr. KS 2022/0069

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2022-07-3 I

Kommunstyrelsens beslut

V

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det

finns 52 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2022-07-31.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om
att det finns 25 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per

2022-07-31.

Sammanfattning

Ärendet avser redovisning till Kommunfullmäktige, Vilket sker två gånger per

år, gällande ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag. Det
ñnns 52 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2022-07-31.

Det finns 25 väckta medborgarförslag som inte är färdigbehandlade per

2022-07-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-09.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsunderlaget innebärande att

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det

finns 52 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2022-07-31.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift om
att det finns 25 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per

2022-07-31.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandessignatureg áv Utdragsbestyrkande



V

Österåker .

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:20 Dnr. KS 20I8/0375

Valärende

Kommunstyrelsens beslut

1. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ledamot i Kommunstyrelsens
planarbetsutskott.

2. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ledamot i Kommunstyrelsens
beredskapsutskott.

3. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bordlade val av nya ledamöter och ny ersättare i utskotten

efter Michael Solander (MP).

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen innebärande:

1. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ledamot i Kommunstyrelsens
planarbetsutskott.

2. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ledamot i Kommunstyrelsens
beredskapsutskott.

3. Välja Sigrid Walve (MP) till ny ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturerm : :
?Å )

Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:2I Dnr. KS 2022/0003

Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och

som är av vikt redovisas för Kommunstyrelsen. Meddelanden och information

finns i sin helhet hos kommunkansliet samt hos sekreteraren under

sammanträdet. Anmälan av meddelanden och information som inkommit till

Kommunstyrelsen under perioden 2022-06-22 - 2022-08-19.

- Skrivelse till Kommunstyrelsen med flera ”Angående Vårt bryggarrendebråk

på Linanäs Ljusterö” 2022-07-14

- Protokoll förbundsstyrelsen i Kommunalförbundet Norrvatten 2022-06-22

- Protokoll förbundsstyrelsen i Kommunalförbundet Norrvatten 2022-06-18

- Protokoll styrelsesammanträde Armada Fastighets AB 2022-06-22

- Protokoll styrelsesammanttäde Österåkers Stadsnät AB 2022-06-22

- Protokoll styrelsesammanträde Armada Bostäder AB 2022-06-22

- Protokoll styrelsesammanttäde Armada Kommunfastigheter AB 2022-06-22

- Protokoll styrelsesammanträde AB Åkers Kanal 2022-06-22

- Protokoll styrelsesammanttäde Armada Blåljusfasdgheter AB 2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Armada Fastighets AB
2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Österåkers Stadsnät AB
2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Armada Bostäder AB
2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Armada Kommunfastigheter
'

AB 2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanträde AB Åkers Kanal 2022-06-22

- Protokoll konstituerande styrelsesammanttäde Armada Blåljusfastigheter AB
2022-06-22

- Protokoll årsstämma Armada Fastighets AB 2022-05-31

- Protokoll årsstämma Österåkers Stadsnät AB 2022-05-31

- Protokoll årsstämma Armada Bostäder AB 2022-05-31

- Protokoll årsstämma Armada Kommunfastigheter AB 2022-05-31

- Protokoll årsstämma AB Åkers Kanal 2022-05-31

- Protokoll årsstämma Armada Blåljusfastigheter AB 2022-05-31

Forts.

Justerandes signaturer
_ á/ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

Forts. KS § 9:21

Postlista V. 24-32/2022

Expedietas

Akt

Justerandes signaturerw áø Utdragsbestyrkande



österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:22 Dnr. KS 2022/0002

Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott,

ordförande eller tjänsteman enligt en av Kommunstyrelsen antagen

delegationsordning (antagen KS 2019-11-20, § 13:10, senast reviderad rev.

2021-05-31, § 6:21). Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa

delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos

kommunkansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar

löpa fr.0.m. Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har

justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller

dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden

fått del av beslutet.

Ekonomidirektören har 2022-06-30 beslutat i enlighet med p 4.1, Avskrivning

av fordringar upp till 1 prisbasbelopp (pbb). Antalet fordringar är 20 st och
avser perioden 2022-01-01-2022-06-30, totalbelopp 128 829 kr.

Av dessa fordringar avser 10 st dödsbo, 4 st skuldsanering avslutad, 1 st

ackordförslag, 4 st eftergift samt 1 st konkurs. Dnr KS 2022/0002

Kommunstyrelsens ordförande har 2022-08-16 på brådskande delegation i

enlighet med punkt 15.1 i Kommunstyrelsens delegationsordning beslutat

uppdra till förvaltningen att införskaffa och driftsätta fem kameror i enlighet

med Integritetsskyddsmyndighetens beslut. Dnr KS 2022/0212.

Kommundirektören har 2022-07-11 beslutat om en Tf. förvaltningschef för

Kultur-och fritidsförvaltningen fr.o.m. 2022-07-25 - 2022-08-14. Dnr KS
2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Kommundirektören har 2022-07-11 beslutat om en Tf. avdelningschef

Administration och Juridik fr.0.m. 2022-07-25- 2022-08-14. Dnr KS
2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Kommundirektören har 2022-06-29 beslutat om en Tf. chef för

ekonomiavdelningen fr.0.rn. vecka 27 till och med vecka 32. Dnr KS
2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Forts.

Justerandes signatu'HE . Utdragsbestyrkande
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Kommundirektören har 2022u06-27 beslutat om en Tf. förvaltningschef för

produktions-förvaltningen fr.0.m. 2022-07-08 - 2022-07-17 samt fr.0.m. 2022-

08-08 t.0.m. 2022-08-21.

Dnr KS 2022/0009

Beslutet fattas med stöd av Kommundirektörens instruktion.

Expedieras

Akt

Justerandes signaturer av Utdragsbestyrkande(W



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2022-08-22

KS § 9:24 Dnr. KS 202|/oo49

Ordförandeförslag avseende Tuna 6: I 5 I

Kommunstyrelsens beslut

Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att omarbeta förslaget till detaljplan

för Tuna gård, Tuna 6:151 med flera, genom att kraftigt omarbeta det tidigare

förslaget och ta fram flera alternativ med en lägre byggnation och med en

variation i bl.a. utformning och byggnadshöjd, som tar större hänsyn till

befintlig bebyggelse. I ett av alternativen ska byggnationen begränsas till max 3

våningar.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Vi har vid dagens kommunstyrelsesammanträde lagt ett tilläggsyrkande'om

maximalt tre våningar höga byggnader. Detta ser Vi som ett absolut krav i detta

område och motsvarar också närboendes krav, som Vi lyssnat noga till.

Vi beklagar att Vårt förslag inte vann gehör. Vilket lämnar osäkerhet i form av

byggnationShöjd.

Ann-Christine Furustrand (S), Glenn Viklund (S)

Ledamöterna för (RP) och (V) biträder reservadonen från Socialdemokraterna.

Sammanfattning
\

Byggnationerna vid Tuna gård om det befintliga förslaget på bygget

(5 våningar, ca 145 lägenheter, ca 200m bred av fasader) har varit ute på
granskning under perioden 24 september - 22 oktober 202 1 med inkomna
synpunkter från närboende. Med anledning av dessa synpunkter ges uppdrag
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att kraftigt omarbeta förslaget och ta fram

ett alternativ med en lägre byggnation och med en variation i bland annat

utformning och byggnadshöjd som tar större hänsyn till befintlig bebyggelse.

Ajournering skedde i ärendet mellan klockan 16.10-16115.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandeförslag daterat 2022-08-22.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att

uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta omarbetad detaljplan

för Tuna gård, Tuna 6:151 med flera, genom att kraftigt omarbeta förslaget och
Forts.

Justerandes signaturerg ád Utdragsbestyrkande
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ta fram ett alternativ med en lägre byggnation och med en variation ibland

annat utformning och byggnadshöjd som tar större hänsyn till befintlig

bebyggelse.

Francisco Contreras (V) yrkar enligt:

Yrkar att uppdra till samhällsförvaltningen att upprätta omarbetad detaljplan

för Tuna gård, Tuna 6:151, och ta fram ett alternativ på max tre våningar som
tar stor hänsyn till beñntlig bebyggelse.

Ann-Christine Furusttand (S) och Roger johansson (RP) yrkar enligt:

Att alternativet med en lägre byggnation innebär maximalt 3 våningar.

Michaela Fletcher (M) yrkar på reviderad lydelse av sitt ordförandeförslag

enligt:

Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att omarbeta förslaget till detaljplan

för Tuna gård, Tuna 6:151 med flera, genom att kraftigt omarbeta det tidigare

förslaget och ta fram flera alternativ med en lägre byggnation och med en

variation i bl.a. utformning och byggnadshöjd, som tar större hänsyn till

befintlig bebyggelse. I ett av alternativen ska byggnationen begränsas till max 3

våningar.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) reviderade yrkande, enligt Francisco Contreras (V) yrkande eller enligt

Ann-Christine Furustrands (S) och Roger Johanssons (RP) yrkande och finner

att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) reviderade

yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Francisco Contreras (V) förslag eller Ann-Christine

Furustrands (S) och Roger Johanssons (RP) förslag ska ställas mot Michaela

Fletchers (M) reviderade förslag, och fmner att Ann-Christine Furustrands (S)

och Roger Johansson (RP) förslag ska ställas mot Michaela Fletchers (M)
reviderade förslag.

Omröstning

Omröstning genomförs med ja-röst för bifall till Michaela Fletchers (M)
reviderade förslag och nej-röst för bifall till Ann-Christine Furustrands (S) och
Roger Johanssons (RP) förslag.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (9:24) med 10 ja-röster

och 4 nej-röster.

Forts.

Justerandes signaturer(E :5-:
( Utdragsbestyrkande
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Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer UtdrangF-Styrkande



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20I9 - 2022)
KS 2022-08-22 § 9:24

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M Johan Boström X X

M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
L Ritva Elg X X

C Isa Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
8 Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X ' X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Sigrid Walve X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X
M Richard Orgård -

C Björn Pålhammar X
KD Mikael Ottosson X
8 Soña Almgren -

RP Anna-Maria Tipper X
V Golriz Kamangar -

Resultat 10 4
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