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justering av protokoll äger
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kl.

18.30-19.40
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Alceahuset, Österåker, fredagen den 23 september

2022

kl. 11.00.\

Stina Nilsson §§ 5:1-5:17

Sekreterare
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Ordförande

me.

Ingela Gardner (M) §§ 5:1-5:17

'

ohan Boström (M)

justerande

g

argareta

5:15:17

01m
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§§5z1_5§$

Anslagsbevis
Justering tillkännagiven

genom

anslag
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-
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§§ 5:I-5:I7

Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers

I

kommun
'

çå/kv

/\:

Stina Nilsson

Österåker
Register

till

Kommunfullmäktiges protokoll den

I9 september'

2022

§§

Ärende

KF§&I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och

KF§52

Fastställande av dagordning

KF§53

Anmälningar

KF§5A

Frågor och interpellationer

KF§55

Ekonomisk månadsuppföljning per

KF§&6

Ansökan

KF§57

Revidering av program för uppföljning och insyn

KF§5$

Reviderad strategi och handlingsplan Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak

om kommunal

juni

val

av justerare

2022, Österåkers

borgen från Österåkersvatten

kommun

AB

och Spel (ANDTS)

KF§E9

Redovisning av ännu

per 2022-07-3

KF§5H0

ej

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag

I

nämndeman vid Attunda Tingsrätt för resterande del av
mandatperioden 2020-0 -0 -2023- 2-3

Val av en

'

|

I

I

I

KF§&H

Övriga valärenden

KF§5H2

Svar på motion nr 26/2020 av Anders Borelid (SD)

- Motion om utomhusbad

Österåker

KF§5H3

Syar på motion nr I7/202I av Michael Solander (MP)

- Snabbladdare

till

Osteråker

KF§5H4

Avskrivning av motion nr |4/2022 av Leif Hermansson (SD)
Skytteförening tilldelas en egen bana

KF§5d5

Nya motioner och

KF§5H6

Bordläggning av inkomna medborgarförslag

KF§5H7

Sammanträdets avslutande

(MW

interpellationer

- Södra

Roslagens

i

LE

Öste rå ke r
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KF§5:I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och

val

av justerare
Till protokollet noteras att

kallelse

på kommunens

dagens sammanträde har tillkännagivits

officiella anslagstavla,

genom

kommunens webbplats samti

üdningama Lokaltidningen Kanalen, Tidningen Skärgården och tidningen Mitt
i Österåker/ Vaxholm.
Personlig kallelse

med

föredragningslista har utsänts

ledamöter och

ersättare.

Sammanträdet

förklaras

i

till

Kommunfullmäktiges

laga ordning utlyst.

AV närvarolista enligt bilaga

5:1 / 2022

framgår tjänstgörande ledamöter och

ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras
fredagen den 23 september kl. 11.00 i kommunkansliet, Alceahuset,
Åkersberga. Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på
kommunens webbplats och på den officiella anslagstavlan i Alceahuset,
'

Åkersberga.

utöver ordförande Ingela Gardner (M),
Johan Boström (M) och Margareta Olin (S).
Till justerare

Bilaga 5:

git/talande

“2022

Faber

av dagens protokoll

väljs

Närvarolista

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige i Österåkers
Sammanträde 2022-0949
Mandatfördelning: M218,

5:9,

kommun

2018-2022

RP:5, SD:5, Lz4, 03,

0
V:?›,

”L”

MP22, KD:2

Bilaga 5:Il2022 Närvaro/Upprop

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och

val

av justerare

Fletcher

Klein

Roszkowska
Christina

Ö

Funhammar
Netterström

Widén

eanette

'

'

Netterström

Söderström

Gunnar

redrik

Fristedt

'

Richard
Camilla

H
'Widén
ansson

'brant

Lindow

Pålhammar
Hinders

Ekstrand
Ottosson
Furustrand

Olsson
Westerlund
Frid

Embäck
Pettersson
'

va

Klas-Göran

onas onsson

Ekström
rancisco Contreras

LennkVist

orma Aznar
ohansson
var Horst

Nummert
Borelid
'

Hermansson
ter

Markum
Abdullah

Molin
Olin

ohan Boström
Gardner

MW

II2

Österaker

Kommunfullmäktige i Österåkers

kommun

2018-2022

Sammanträde 2022-09-19

Österåker
Bilaga 5:I/2022 Närvaro/Upprop Ersättare

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och

Netterström
Fristedt

Lööv
ohan Carselind

Rönnlund
Hinndal Bellander
Winnerfeldt

ohansson
Christine
tus

Löfstrand

H
'

S

Gunilla Niss
Karlstedt
Eliasson
'

Wård

rida

Lafvas

va-Lena
Österlind

Ahmadi
Klementsson

Hansen
ohannisson

val

av justerare (2/2)

5:1-5217

5:1-5117

511-5117

5:1-5:17

5:1-5:17

5:15:17

5:1-5317

5:1-5:17

II

WL

o

O Ste ra ke r
KF
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§ 5:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad dagordning

Ordföranden

kommun,

föreslår att

ärende 7

Ordföranden

signaturer

-

Hållbarhetsramverk för Österåkers

utgår från dagordningen.

frågar

om fullmäktige kan fastställa dagordningen med föreslagen

revidering och finner frågan

Justerand

fastställs.

med ja besvarad.

Utdragsbestyrkande

“k,

Öste rå ke r
KF
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Dnr. KS 2022/0022

§ 5:3

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälningsärendena noteras

till

protokollet.

21.

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-22

b.

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 14/2021 - Minska
följderna av bräddning

c.

d.

i

Sätterfjärden

Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 23/ 2021
Parkering Manfred Bondes Väg - gör till 10 minuter

-

Vård-och omsorgsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning
av Vård- och omsorgsnämndens styrning och kontroll hänförlig till

pandemin
e.

Länsstyrelsens beslut

om ny ledamot

Ekström (MP) samt ny
Rodrigo (MP)
f.

ersättare

i

i Kommunfullmäktige, Ronny
Kommunfullmäktige, Eva-Lena

Attunda Tingsrätt har entledigat nämndeman Björn Winnerfeldt

(L)

Expedieras
Akt

'

ibande

signaturer

Utdragsbestyrkande

kr

Ö Ste rå ke r
KF

Sammanträdesprotokoll för

Kommuråfäärzn-åålâtiilgâ

Dnr. KS 2022/00 I2

§ 5:4

Frågor och interpellationer

Det noteras

till

protokollet

att:

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat
interpellation nr 5 / 2022 - Österåkers gymnasium står utan matsal- vart
skall eleverna äta sin lunch när de är tillbaka efter sommarlovet? av
Ann-Christine Furustrand

(S).

Expedieras

Akt

Oh
Justeran

s signaturer

Utdragsbestyrkande

öste rå ke r

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

KF

Dnr. KS 2022/0066

§ 5:5

Ekonomisk månadsuppföljning per

juni

2022, Österåkers

kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Månadsuppfölining
2022 godkänns.

för Österåkers

Sammanfattning
I kommunens ekonomiska

kommun per juni månad

.

uppföljning per juni 2022 redogörs för situationen

i

Ukraina, konjunkturläget, arbetsmarknad, befolkningsutvecklingen samt
löneöversyn.

Dessutom redogörs

kort

om den nyantagna strategin för

verksamhetsutveckling, samt Utvecküngsslussen.
Resultatet för perioden är 149, 3
placeringar)

uppgår

till

mnkr

(exklusive marknadsvärdering av

och prognostiserat balanskxavsresultat för

året per juni

månad

122 mnkr (exklusive gatukostnadsersättningar).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22 § 9:15.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-28.
Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.

bifall

till

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

Expedieras
Ekonomiavdelningen,

Akt

man

siggårer

Utdragsbestyrkande

Å§

öste rå ke r
KF
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Dnr. KS 2022/0 87

§ 5:6

I

Ansökan

om kommunal

borgen från Österåkersvatten

AB
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja Österåkersvatten

mnkr att

erbjuda som

AB kommunal borgen om totalt 8

säkerhet vid upplåning

för så kallade miniåtervinningscentral

till

investeringar

på angivna

platser

samt

borgensavgift motsvarande 0,25 procent tas ut i enlighet
med budgetbeslut i Kommunfullmäktige KF 8:5, 2021-11-22.
att

Sammanfattning
Österåkersvatten
investeringar

AB

ansöker

om kommunal borgen om 8 mnkr för

inom affärsområde

avfall.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22, § 9:16.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-07-12.
Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.

bifall

till

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

Expedietas
Ekonomiavdelningen,
Roslagsvatten

AB,

Akt

(ål/lera

es signaturer

Utdragsbestyrkande

Öste rå ke r
KF
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Dnr. KS 2022/OI79

§ 5:7

Revidering av program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

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

för

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

mot

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 1 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 moderatledda alliansens
Socialdemokraterna

(S)

reserverar sig

beslutet

till

_

företrädare.

Ledamöterna

för Roslagspartiet (RP)

reservation från Socialdemokraterna

Miljöpartiet

(MP) reserverar

sig

och Vänsterpartiet
(S).

mot beslutet

MP anser att följande behöver förtydligas
a.

Vilka minimikrav ska finnas

med i

(V) biträder

i

till

förmån

för eget förslag.

programmet:

förfrågningsunderlagen, innan avtal

tecknas
b.
c.

Krav för arbetsmiljö saknas och behöver förtydligas
Krav på transparens och information på kommunens hemsida

Forts.

h
justerand

signaturer

Utdragsbestyrkande

L-

Öste rå ker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

Forts.

KF §

5:7

Röstförklaring
Moderaterna (M)

avslår

Socialdemokraterna

med hänvisning till att yrkandena från
med ärendet att göra då det redan

(S) inte har

finns regler

för upphandling.

Liberalerna (L) biträder röstförklaring från Moderaterna (M).

Sammanfattning
Varje mandatperiod ska Kommunfullmäktige anta
riktlinjer för

kommunala angelägenheter som

ett

program

med mål och

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
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22, § 9:8.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08.
Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.
Ann-Christine Furustrand

(S)

bifall

till

kommun

yrkar på att avtalen mellan Österåkers

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.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands

Roger Johansson

(RP), Francisco Contteras (V)

(S)

yrkanden.

och Jonas Jonsson (MP)

biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag mot Ann-Christine
Furusttands (S) förslag och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden

ställer

med

Forts.

Justeran es signaturer

Utdragsbestyrkande

L Öste rå ke r
Forts.

KF §
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5:7

Omröstning
Votcring begärs och verkställs
förslag

och nej-röst för

Omröstningen

utfallet

bifall

med

med ja-röst

till

29

ja-röster,

frånvarande.

till

Kommunstyrelsens

17 nej-röster,

1

(S) förslag.

avstår

och 4

är

.

Fullmäktige har således beslutat

Omröstningslista

för bifall

Ann-Christine Furustrands

KF

i

enlighet

med Kommunstyrelsens

förslag.

§ 5:7

Expedieras
Kommundirektören,
Ledningsstöd,
Samtliga

nämnder

orm
Justeran

s

signaturer

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMAKTIGE OSTERÅKERS KOMMUN

KF 5/2022

I

B

2022 09 19
'

Mandatfö

M:18,

5:9,

Österåker

5:7/2022

RP:5, SD15, Lz4, Cz3, Vz3, MP:2,

KD:2

Ersättare

Ja

Nej

Avstå

Fletcher

Klein

RoszkowskaÖ
Funhammar
Nettersttöm
'

Widén

eanette

'

Netterström

Söderström

Gunnar

redrik

Fristedt

Richard

Grims
tta

Klein

H0
'Widén
ansson

Pålhammar
Hinders

Christine

Ekstrand

Ottosson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-Christine Furusttand

Olsson
Westerlund
Frid

Embäck
Pettersson
'

Klas-Göran

va
onas onsson

Ekström
Contreras

Lennkvist

Norma Aznar
Hans
ohansson
Ivar Horst

Peter

Nummert

omas
Borelid
Leif Hermansson
Peter

Markum
Abdullah

B' "

Molin

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

RESU LTAT

Omröstningslista

“MW

KF 57-2022

Uppdaterad 2022-09-23

.

L Öste rå ker
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KF

Dnr. KS 2022/0I82

§ 5:8

Reviderad strategi och handlingsplan Alkohol, Narkotika,
Doping, Tobak och Spel

(ANDTS)

Kommunfullmäktiges beslut
1.

med tillhörande handlingsplan för
kommuns förebyggande ANDTS- arbete med

Anta uppdaterad
Österåkers
Visionen

strategi

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

kommunens

i

uppdrag

mot

att

uppdatera ANDTS-strategin för

att tydliggöra

Uppdraget ska återrapporteras senast 31
augusti 2022. Regeringen har föreslagit en ny samlad strategi och handlingsplan
för arbetet

Österåkers

nollvision

dxoger.

mot ANDTS. I samband med detta revideras och uppdateras även
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
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22, § 9:9.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-17.
Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.

bifall

till

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,

Akt

ustJran

signaturer

Utd ragsbes ty rkande

2:5

oste rå ke r
KF

Sammanträdesprotokoll

för'

Kommunzfängn-älâtjfâ

Dnr. KS 2022/0069

§ 5:9

Redovisning av ännu

ej

färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2022-07-3

I

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Notera förteckning över motioner
uppgift

till

protokollet

med

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 medborgarförslag

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
finns 52 väckta motioner som inte är färdigbehandlade per 2022-07-31.
Det fmns 25 väckta medborgarförslag som inte är färdigbehandlade per
2022-07-31.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22,

§ 9:18.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-08-09.

Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.

bifall

till

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.

Expedietas
Akt

\n_
Justera

s

signaturer

Utdragsbestyrkande

L Öste rå ke r
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KF

Dnr. KS 20|8l0283

§ 5:I0

nämndeman

Attunda Tingsrätt för
resterande del av mandatperioden
2020-0 -0 -2023- 2-3

Val av en

I

I

vid

I

I

Kommunfullmäktiges beslut
Till

nämndeman vid Attunda Tingsrätt för perioden

2020-01-01-2023-12-31, väljs:

Magnus Lundqvist

Nämndeman

(L)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har

av en
för mandatperioden 2020-01 -01 -2023-12-3 1.

Förslag

till

att förrätta val

beslut

nämndeman i Attunda Tingsrätt

\

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman
Valberedningens

(L)

redogör för

förslag.

Propositionsordning
Ordföranden

frågar fullmäktige

om fullmäktige kan besluta i enlighet med

valberedningens förslag och fmner frågan

med ja

besvarad.

Expedieras
Attunda Tingsrätt,

Akt

(iland

signaturer

Utdragsbestyrkande

2!

Öste rå ker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

KF

§ 5:I

Dnr. KS 20I8/0283

I

Ovriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut
Entledigande
1.

Anita Grunewald (V) entledigas från
Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

sitt

uppdrag som

ersättare

i

Val
2.

Francisco Contreras (V) väljs till ny ersättare i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01

- 2022-12-31.

Sammanfattning
\

Ärendet omfattar entledigande och val

Förslag

till

med anledning av

entlediganden.

beslut

Anita Grunewald (V) har inkommit med begäran om entledigande från sin
plats som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Francisco Contreras (V) nomineras

som ny

ersättare

i

Miljö-

och

hälsoskyddsnämnden.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta entlediga Anita Grunewald (V)
samt Välja Francisco Contreras (V) till ny ersättare i Miljö-och
hälsoskyddsnämnden och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Akt

M

OH
Justeran

s

signaturer

Utdragsbestyrkande

lny

Ö Ste rå ke r
KF

§ 5:

I

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

Dnr. KS 2020/0242

2

Svar på motion nr 26/2020 av Anders Borelid (SD)

Motion

om

utomhusbad

i

-

Österåker

Kommunfullmäktiges beslut
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
utomhuspoolanläggning 1 Österåkers

om en förstudie gällande en
kommun där kostnader och lämplig plats

kartläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22,

§ 9:10.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-08-18.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-19.
Kultur-och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2022-04-21,

Förslag

till

§ 3:11

beslut

Anders Borelid (SD) yrkar

bifall

till

motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.

bifall

till

Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning
finner att

mot bifall

motionen och
fullmäktige beslutati enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden

ställer

Kommunstyrelsens

förslag

till

Expedietas
Kultur- och fritidsnämnden,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Akt

(411*
Justeran es signaturer

Utdragsbestyrkande

LL)

ÖSte rå ke r
KF

§ 5:

I

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

Dnr. KS 202l/0l 39

3

Svar på motion nr I7/202I av Michael Solander (MP)
Snabbladdare till Österåker

-

Kommunfullmäktiges beslut
Anse motion nr 17/2021 besvarad med hänvisning till att
Kommunstyrelsen fåri uppdrag att arbeta fram en strategi
etablering av laddstationer för elfordon,

som även

för

omfattar

snabbladdare.

Reservationer
Ledamöterna

för Miljöpartiet (MP), Socialdemokraterna (S)

(V) reserverar sig

mot beslutet

till

förmån för eget

och Vänsterpartiet

förslag.

Sammanfattning

En motion inkom den 22 april_ 2021 där motionären föreslår att Österåkers
kommun bör agera för att etablera snabbladdare i Åkersberga samt Ljusterö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-08-22,

§ 9:6.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-08-18.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-31.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2022-03-29,

Förslag

till

§ 4:8

beslut

Jonas Jonsson (MP) yrkar

bifall

till

motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar
Kommunstyrelsens förslag.
Ann-Christine Furusttand

(S)

bifall

till

och Francisco Contreras (V) biträder Jonas

Jonssons (MP) yrkande.
Michaela Haga (C) och

Thomas Kjellman

(L) biträder

Michaela Fletchers (M)

yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och
ñnner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.
Fotts.

Justera

es signaturer

Utdragsbestyrkande

L öste rå ke r
Forts.

KF §

Sammanträdesprotokoll för

Kommurgägäälâtjlgâ

5:13

Omröstning
Votering begärs och verkställs
förslag

och

nej -röst för bifall

med ja-röst

till

för bifall

till

Kommunstyrelsens

motionen.

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster, 14 nej-röster och 4 är frånvarande.
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Expedieras
Tekniska nämnden,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Akt

OD
Justera

ç^
s

signaturer

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE ÖSTERÅKERS KOMMUN

KF 5/2022

I

2022 09 19

F“

Österåker

5:13/2022
'

Mandatfö

M:18,

5:9,

RPz5, SDz5, Lz4, Cz3, Vz3,

MP2, KD22
Ersättare

Ja

Nej

Avstå

Fletcher

Klein

RoszkowskaÖ
Funhammar
Netterström
›

Widén

eanette

'

Netterström

Söderström

Gunnar

redrik

Fristedt

'

Richard

Grims

Klein

tta

Widén
ror ansson
"

'brant

Lindow
ellman

Pålhammar
Hinders

Christine

Ekstrand

Ottosson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Furustrand

Olsson
Westerlund
Frid

Embäck
Pettersson
'

Klas-Göran

va
onas onsson

Ekström
Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar
ohansson
Ivar Horst

Peter

Nummert
Borelid

'

Hermansson
Peter

Markum
Abdullah

B' rn Molin
Ulrika

Olin

ohan Boström
Gardner

RESU LTAT

Omröst

om

I

gslista

KF 513-2022
(I/\

Uppdaterad 2022-09-23

Ö Ste rå ke r
KF

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

Dnr. KS 2022/0059

§ 5: I4

Avskrivning av motion nr I4/2022 av Leif Hermansson

(SD)
bana

- Södra

Roslagens Skytteförening

tilldelas

en egen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avskrivs

efter

begäran från motionären.

Sammanfattning
Motionären Leif Hermansson (SD) har inkommit
motion avskriven.

Förslag

till

med begäran om att få

sin

beslut

Ordföranden konstaterar
motionen ska avskrivas.

att

motionären har inkommit

med begäran om

att

Propositionsordning
Ordföranden

frågar

om fullmäktige kan avskriva motion nr 14/2022

begäran från motionären samt ñnner frågan

efter

med ja besvarad.

Expedieras
Akt

Obh
Justeran es signaturer

Utdragsbestyrkande

LA

oste rå ke r
KF

§ 5:

I

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-09- 9
I

Dnr. KS 2022/00I2,

5

Nya motioner och

Dnr

respektive motion

interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Motion nr 29/ 2022 och motion nr 30/2022 medges väckas
och remitteras till Kommunstyrelsen.

besvaras vid

ett

medges

och
kommande sammanträde.

nr 6/2022

Z. Interpellation

ställas

Sammanfattning
Till

dagens sammanträde har 2 motioner inkommit.

Motionär

Moüon nr 29/2022

Leif Hermansson (SD)

- Inomhusskyttebana

för alla

som

sysslar

med pitolskytte i Österåker
Motion nr 30/2022

- Motion om

Till

Margareta Olin

att snarast

(S)

bygga bostäder, förskolor m.m.

dagens sammanträde har

1

interpellation

inkommit.
Interpellant

Interpellation nr 6/ 2022

Lars Frid

- Varför plockas motioner bort utan
motionären

Förslag

till

Ordföranden
Ordföranden

i

att prata

(S)

med

fråga?

beslut
föreslår att

motioner nr 29 / 2022 och nr 30/2022 medges väckas.

föreslår att interpellation nr 6 / 2022

medges

ställas.

Propositionsordning
Ordföranden

frågar

om fullmäktige kan besluta

redovisat förslag och fmnet frågan

med ja

i

enlighet

med av ordföranden

besvarad.

Expedietas
Akter

Oh
justerande

V
signaturer

Utdragsbestyrkande

lä

Sammanträdesprotokoll

Öste rå ke r

för'

Kommuråfäääåålgiiclgâ

KF§5:I6

Bordläggning av inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs och behandlas Vid nästa sammanträde.

Sammanfattning
Medborgarförslag nr 14/2022, nr 15/2022, nr 16/2022, nr 17/2022, nr
18/2022, nr 19/2022, nr 20/2022, nr 21/2022, nr 22/2022, nr 23/2022 och nr

24/2022 har inkommit

till

Österåkers

kommun och ännu ej

medgivits väckas.

Förslag till behandling av medborgarförslagen har inte hunnit upprättas varför
ärendet bordläggs och behandlas vid nästa sammanträde.

Juslran es signaturer

Utdragsbestyrkande

II

mw7

0
0
Sammanträdesprot o ko IIf"r

Osteraker

Komm

nfullmäktige

“2022“,

KF§5:I7

Sammanträdets avslutande

Ordföranden

förklarar

sammanträdet avslutat

kl.

19.40.

Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner tackar fullmäktige för
mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14.

är
usterand

si

g nåturer

Utdragsbes tY rkande

