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upphandhng
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Svar på motion nr 2 I/202l av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar för uthyrning

vid kanalen

Svar på motion nr 6/2022 av Anders Borelid (SD) - Riktlinjer för skolmat

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Sammanträdets avslutande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-0640

KF§4:I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av justerare

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

tidningarna Lokaltidningen Kanalen, Tidningen Skärgården och tidningen Mitt

i Österåker/Vaxholm.

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges

ledamöter och ersättare.

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

AV närvarolista enligt bilaga 4:1 /2022 framgår tjänstgörande ledamöter och

ersättare.
'

-

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

tisdagen den 28 juni kl. 12.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkexsberga. Det

justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens
webbplats och på den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Åkersberga.

Till justerare av dagens protokoll väljs utöver ordförande Ingela Gardner (M),

johan Boström (M) och Margareta Olin (8).

Bilaga 4: I /2022 Närvarolista

Justerandes sig Ärer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2022-06-20 0

Mandatfördelning: M218, 8:9, RP15, SD:5, L:4, C23, Vz3, MP22, KD:2 ”L“ Österaker
Bilaga 4:Il2022 Närvaro/Upprop
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2022-06-20
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Åk; österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommunzfääzälåiåâ

KF§4:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende

3j - beslut från Attunda tingsrätt angående entledigande av nämndeman, samt

3k - Protokoll från dagens extrainsatta Kommunstyrelsenssammanträde.

Beslutsparagraf ur protokollet kompletterar handlingarna för ärende 7 på

dagordningen - Extra resursförstärkm'ng för läromedel och digitala verktyg.

Det har även delats ett reviderat tjänsteutlåtande i ärende 7 som varit föremål

för Kommunstyrelsens behandling under dagen.

Ordföranden föreslår därtill att ärende 18 - Svar på motion nr 19/2021 av Lars

Frid (8)- Namn på särskilt boende på Ljusterö, utgår från dagordningen.

Efter att Lars Frid (S) inkommit med yrkande om att ärende 18 ska kvarstå på

dagordningen, meddelar ordförande att hon kommer att ställa detta under

proposition senare under kvällen, i § 4: 19.

Ordföranden frågar orñ fullmäktige kan fastställa reviderad dagordning,

undantaget avgörande om huruvida ärende 18 ska kvarstå på dagordningen

eller ej, och finner frågan med ja besvarad.

ah VK
Justerandes sign urer Utdragsbestyrkande



i: ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

KF § 4:3 Dnr. KS 2022/0022

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-27

1). Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-23

0. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 12/2021, nr 13/2021, nr

15/2021 och nr 16/2021.

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 25/2021- Öppna
Storövägen och flytta p-platser. v

e. Kultur-och fritidsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 23 1

Budget 2021 - Utred sportotek

f. Vård-och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till Vissa

funktionshindrade (LSS) per 2022-03-31

g. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen

(SoL) per 2022-03-31

h. Ny organisation för koncernen Armada Fastighets AB

i. Michaela Fletcher (M) har förordnats som Vigselförrättare

j. Beslut från Attunda tingsrätt angående entledigande av nämndeman

k. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20

Expedieras

Kultur-och fritidsnämnden,

Akt

- (W
Justerandes sign turer Utdragsbestyrkande



L ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfägrznâât-iåâ

KF § 4:4 Dnr. KS 2022/0057

Frågor och interpellationer

Det noteras till protokollet att:

Fråga från Margareta Olin (S)
- Angående våld i nära relationer -

medges ställas.

Frågan besvarades av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher

(M)-

Expedieras

Akt

Oh M
Justerandes signa: rer Utdragsbestyrkande



L Österåker Sammanträdesprotokoll för' Kommunfullmäktige
2022-06-20

KF § 4:5 Dnr. KS 2022/0 I 2I

Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023-2025

och budget 2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktiv och anvisningar för 2023 - 2025 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för

Kommunstyrelsen och nämnder fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför

arbetet med förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och
budget 2023.

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna för (V), (8) och (MP) deltar ej i beslutet avseende beslutsats 2. .

Protokollsanteckning

(RP), (S), (V) och (MP) meddelar att man återkomma med respektive eget

budgetförslag under hösten.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag

till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. Förutom direktiv och

anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar

2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23 § 7:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20.

Förs|ag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Francisco Contreras (V) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande gällande

beslutsatser 1 och 3 samt deltar ej ibeslutet avseende beslutsats 2.

Ann-Christine Furusttand (S) och Jonas Jonsson (MP) biträder Francisco

Contreras (V) yrkande.

Fotts.

°

w
Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande



L Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

Forts. KF § 4:5

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Samtliga nämnder,

Akt

“ik

Justerandes signa: rer_ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

KF § 4:6 Dnr. KS 2022/0I20

Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av

Österåkers kommun förvaltad stiftelse 202I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna årsredovisning för Syskonen August ochViktoria

Johanssons fond år 2021, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

2. Notera föreliggande revisionsberättelse till protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorns

uttalande, att förvaltaren i stiftelsen, inte har handlat i strid

med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller

årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisning för den av

kommunen förvaltad stiftelse avseende år 2021.

Tillgångarna i stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond är

placerade i Värdepapper med hjälp av kommunens upphandlade leverantör av

kapitalförvaltningstjänster.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Akt

041m
Justerandes si rer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

KF § 4:7 Dnr. KS 2022/00I78

Extra resursförstärkning för läromedel och digitala

verktyg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja en resursförstärkm'ng på grundskolan om 12 mnkr
för läromedel och digitala verktyg.

2. Ge Förskole-och grundskolenämnden i uppdrag att under
2022 fördela resursförstärkningen till skolorna.

3. Ge Förskole-och grundskolenämnden i uppdrag att följa

upp resursförstärkningens användning och effekter.

Återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast 30

augusti 2023.

Protokollsanteckning (M)
Resursförstärkningen ska fördelas per elev utan ansökningsförfarande.

Michaela Fletcher (M)

Protokollsanteckning (V)

Likvärdigheten är ett problem i svensk skola. Läromedelsfronten är inget

undantag. En resursförstärkning på grundskolan med 12 miljoner kronor för

läromedel och digitala verktyg är därför viktig och Välkormnen. Dock bör en

satsning vara en del i en långsiktig skolpolitik. Det räcker inte med att göra en

engångssatsning bara för att kommunen har ett överskott på 75 miljoner

kronor. En kartläggning från Läromedelsföretagen Visar att Österåkers anslag

till läromedel är lägre än genomsnittet i landets kommuner. Österåker

spenderar per år 721 kronor per elev på tryckta och digitala läromedel medan
genomsnittet i landets kommuner ligger på 773 kronor per elever. Även bland

Storstockholms kommuner ligger Österåker bland de som spenderar lägst.

Österåkers skolor behöver en långsiktig läromedelsinvestering. Resurser för

läromedel behövs i år, men även de kommande åren

Francisco Centreras (V)

Sammanfattning

Alliansen i Österåker vill göra en extra resursförstärkning 2022 på läromedel

och digitala verktyg i Österåker. Förstärkningen omfattar totalt 12 mnkr och

syftar till att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan.

Forts.

1

h
justirbes si turer Utdragsbestyrkande



i! Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-06-20

Forts. KF § 4:7

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-06-10, § 8:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-06-08 reviderat

2022-06-20.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Roger Johansson (RP), Ann-Christine Furustrand (S), Michaela Haga (C), Arne
Ekstrand (KD), Ritva Elg (L) och Francisco Contreras (V) 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
Förskole-och grundskolenämnden,

Akt

Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande



L Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-06-20

KF § 4:8 Dnr. KS 20I2/0I07

Godkännande'av exploateringsavtal för detaljplan för

Näsängen, etapp I

Kommunfullmäktiges beslut

Exploateringsavtal för Näsängen etapp 1 godkänns.

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (MP).

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (V).

Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (RP).

Björn Molin (-) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (-).

Särskilt yttrande

Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga (C)

Röstförklaring

Anders Borelid (SD) lämnar en röstförklaring enligt bilaga (SD).

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängen etapp 1, har upprättats av

samhällsbyggnadsförvaltrüngen. Den nya detaljplanen möjliggör bebyggelse av

den första etappen av utbyggnadsområdet för Näsängen. Ett exploatermgsavtal

har tagits fram mellan exploatören och Österåkers kommun för att reglera

genomförandet av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Björn Molin (-) yrkar i första hand på avslag av ärendet och i andra hand på

återremiss av ärendet med följande motivering:

Jordbruksmark av nationth intresse får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk

om det behövs för att tillgodose Väsentliga samhällsintressen och om detta

behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk. Vi har ett stort krig i närområdet som innebär en så stor brist på

jordbruksprodukter att det riskerar bli svält i stora delar av världen.

Forts.

LA_

Justerandes sign urer Utdragsbestyrkande



L ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

Forts. KF § 4:8

I detta läge är det extra viktigt att Vi inte exploaterar jordbruksmark för

byggande av bostäder.

Jonas Jonsson (MP) och Anders Borelid (SD) yrkar på avslag av ärendet.

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

Kort ajournering äger rum mellan kl. 20.15-20.20.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande mot avslag och finner att

fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkandet och

nej-röst för att bifalla återremissyrkandet.

Omröstningen utfallet med 48 ja-röster, 1 nej-röst och 2 är frånvarande.

Fullmäktige har således beslutat avslå återremissyrkandet.

Därefter sker en ajournering mellan kl. 20.22-20.40 för gemensamt kaffe och

sommartårta.

Förslag till beslut

Norma Aznar (V) och Roger Johansson (RP) yrkar på avslag av ärendet.

Michaela Haga (C), Mathias Lindow (L) och Arne Ekstrand (KD) biträder

Michaela FletchersM yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag

och fmner 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 utfallet med 35 ja-röster, 14 nej-röster och 2 är frånvarande.

Fullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF § 4:8a

Omröstningslista KF § 4:8b

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

orm
Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande
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Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Reservation KF Österåker. Ärenden gällande Exploateringsavtal och Detaljplan för Näsängen

2022-06-20.

Hushållning av jordbruksmark är ett allmänjntresse, ett väsentligt samhällsinttesse. Med globalt

krympande arealer jordbruksmark, en ökande global befolkning och ökad efterfrågan på både

livsmedel och energi så är jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsförsörjning Viktig på ett

globalt plan och på lång sikt. Och som vi nu märker i Vår omvärld, ökar efterfrågan på svenska

jordbruksprodukter. Troligen kommer därför även den svenska jordbruksmarken att tillmätas

större betydelse på sikt.

I Vårt land ligger ansvaret för planeringen av den fysiska miljön på kommunerna. För framtida

planering tar kommuner fram översiktsplaner, oftast en planeringshorisont på 10-20 år. Det kan

fungera för att planera till exempel bostadsförsörjning, men det är inte tillräckligt långsiktigt för

frågor som klimatanpassning och livsmedelsförsörjning. För dessa frågor blir betydelsen av

jordbruksmarken allt mer tydlig.

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 framtiden

kommer behovet av tillgänglig åker- och betesmark att öka kraftigt eftersom marken utgör en

livsviktig naturresurs.

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 nationth intresse och får enligt Miljöbalken endast tas i anspråk om det

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsinttessen 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 speciñkt 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 MKan, som i ny version ännu rymmer 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 samhällsinttesse 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.

Detaljplanen ligger inte 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 2018 och 2022 i KS att exploateringsavtal och detaljplan för

Näsängen etapp 1 skulle avslås. Mot bakgrund av detta yrkade Vi avslag på exploateringsavtal och

detaljplan för Näsängen, och Vi reserverar oss därmed mot besluten om exploateringsavtal och

detaljplan.

Jonas Jonsson (MP)
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Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna exploateringsavtalet och anta detaljplanen

för Näsängen. Planeringen av Näsängen innebär bebyggelse på delar av värdefull jordbruksmark

och påverkar således Viktiga ekosystemtjänster. Precis som Naturskyddsföreningen påpekar tar

inte planen tillräcklig hänsyn till behovet av en långsiktig strategi för säker livsmedelsförsörjning

genom att göra sig av med värdefull jordbruksmark.

Bostadsbyggandet, 1 700 bostäder, är långt fler än vad som var tänkt i översiktsplanen. Det

medför en allvarlig ökning av energianvändningen, dispens från strandskydd och problem med
ökad bilism.

Allt detta bidrar till den globala klimatuppvärmningen. Österåkers Hembygds och

fornminnesförening menar att en omfattande bebyggelsen innebär ett allvarligt och oåterkalleligt

ingrepp i en uråldxig och fornminnesrik kultur och naturmiljö Vid Näs gård.

Norma Aznar (V)
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Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Roslagspartiet anser inte att stadslika torg och gator med 4-5 Våningshus och hög förtätning

motsvarar Vår syn på hur vi bör Värna den unika av roslagsmjljön. Enstaka små odlingslotter finns

inlagda i norra delen av området. Tveksamt om de ö h t kommer att användas.

Vi anser att det nya säkerhetsläget i Europa och ivår närhet motiverar oss att behålla även

mindre enheter av jordbruksmark.

Vi ser helst en ny plan som utvecklar området till en modern ekoby, där det gamla området av

bostadsbyggnader utvecklas och jordbruksmarken brukas. Gärna kompletterad med en del

djurhållning. Gång och cykelvägar bör anläggas för att knyta an området i Täljöviken till Västra

kanalstaden (Runö Villa- park). Vid vår "dörrknackningsaktivitet" iTäljöViken ñck Vi stort gehör

för dessa idéer. Många boende ser med oro över en "jättearmada" av bostäder i den vackra

lantliga miljön.

Vi är ju inte bundna av några kommunala utf'ástelser till byggbolagen.

Rogerjohansson (RP)
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Reservation

Undertecknad ledamot Lösteråkers kommunfullmäktige reserverar sig mot
fattat beslut under punkt 8 på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Punkt 8. Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen
etapp 1.

I mitt anförande på mötet yrkade jag i första hand avslag av ärendet och i

andra hand återremiss av ärendet.

Mitt motiv var att det är odemokratiskt att fatta ett så tungt beslut under det

sista mötet i kommunfullmäktige innan valet.

Det korrekta vore att'allapartier under valet berättade för väljarna hur de ser

på frågan.
'

Jag lämnade en skriftlig reservation, som här bifogas, där jag yrkar på
återremiss av ärende 8.

Ordföranden valde att istället för att ta upp min begäran av återremiss och
ställa detta yrkande mot avslag.

Jag förklarade noga för ledamöterna att återremiss var den enda möjligheten

att få frågan framflyttad för beslut till efter valet så medborgarna fått

möjlighet att ge sin syn på ärendet.
tur “5

Vid omröstningen blev resultatet att avslagsyrkandet fick fler röster än
återremissyrkandet. Vid nästa omröstning som var att godkänna eller avslå

förslaget fick godkännandet majoritet.

Jag reserverar mig mot detta sätt att tolka kommunallagen. En begäran om
återremiss ska alltid leda till omröstning innan ärendet eventuellt behandlas
vidare.

Jag av er att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten.

jör Molin -

DW
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Mchaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande i ärende 8 och 9.

Detaljplan för Näsängcn etapp 1 har goda förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik. Det är

dock Viktigt att kollektivtrafik tillsammans med ahdra mobilitetslösningar finns tillgängligt från

det att första hushållet flyttar in. Detta för att inte behöva vara beroende av bil och för att främja

ett hållbart resande. Centerpartiet anser därför att det är prioriterat att dialog börjar föras med
Region Stockholm och om det är nödvändigt medñnansierar en busslinje och säkerställer god

mobilitet från dag ett. Även Täljöviken behöver kopplas på denna linje för att få en förbättrad

kollektivtrañk.

Något som också har arbetats bort i denna detaljplan med anledning av strandskyddet är det

tidigare föreslagna kallbadhuset. Centerpartiet anser att det är Viktigt att Vi fortsätter hålla i frågan

om att anlägga ett kallbadhus i kommunen, antingen genom en annan lokalisering eller att Vi i ett

senare skede ska kunna uppföra det på denna plats.

Michaela Haga (C)

en*
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Anders Borelid (SD) lämnar en röstförklaring i ärende 8 och 9.

Jag tolkade kartan och föredragningen helt fel i kommunstyrelsen och fick för mig att det hela

gällde ett annat område mot Runö, därav ändrar Vi oss från bifall till avslag.

Anders Borelid (SD)
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Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-06-20

KF §4:9 Dnr. KS 20I2/0107

Antagande av detaljplan för' Näsängen, etapp I

Kommunfullmäktiges beslut

Detaljplan för Näsängen etapp 1 antas.

Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (MP).

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (V).

Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet enligt bilaga (RP).

Särskilt yttrande

Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga (C).

Röstförklaring

Anders Borelid (SD) lämnar en röstförklaring enligt bilaga (SD).

Sammanfattning

Ett nytt förslag till detaljplan för Näsängen etapp 1 har tagits fram. Syftet med
planen är att ge möjligheter till en hållbar Stadsutveckling med bostäder, lokala

verksamheter och service. Förslaget innehåller ca 1 700 bostäder och lokaler

som en funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, med hus kring

allmänna gator och torg. Här ingår även en skola, tre förskolor, en idrottsplats

och tre vårdboenden. För att nå en hög grad av hållbarhet krävs det en relativt

hög täthet som kan ge underlag för lokal service och god kollektivtrafik.

Det finns goda förutsättningar för gång och cykeltrañk samt mötesplatser med
upplevelse av vattenkontakt. Befintliga höga naturvärden och ekologiska

samband bibehålls och utvecklas. Detaljplanen omfattar ca 60 hektar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-10,

reviderat 2022-05-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

jonas Jonsson (MP), Anders Borelid (SD), Norma Aznar (V) och Roger

Johansson (RP) yrkar på avslag av ärendet.

Fotts.

Justerandes si aturer Utdragsbestyrlmnde
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L ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-06-20

Forts. KF § 4:9

Ann-Christine Furustrand (S), Michaela Haga (C), Mathias Lindow (L) och

Arne Ekstrand (KD) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag och ñnner

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 utfallet med 35 ja-röster, 14 nej-röster och 2 är frånvarande.

Fullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF § 4:9

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justeranles si êturer Utdragsbestyrkande
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Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Reservation KF Österåker. Ärenden gällande Exploateringsavtal och Detaljplan för Näsängen

2022-06-20.

Hushållnjng av jordbruksmark är ett allmänintresse, ett Väsentligt samhällsintresse. Med globalt

krympande arealer jordbruksmark, en ökande global befolkning och ökad efterfrågan på både

livsmedel och energi så är jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsförsörjning Viktig på ett

globalt plan och på lång sikt. Och som vi nu märker i Vår omvärld, ökar efterfrågan på svenska

jordbruksprodukter. Troligen kommer därför även den svenska jordbruksmarken att tillmätas

större betydelse på sikt.

I vårt land ligger ansvaret för planeringen av den fysiska miljön på kommunerna. För framtida

planering tar kommuner fram översiktsplaner, oftast en planeringshorisont på 10-20 år. Det kan

fungera för att planera till exempel bostadsförsörjning, men det är inte üllräckligt långsiktigt för

frågor som klimatanpassning och livsmedelsförsörjning. För dessa frågor blir betydelsen av

jordbruksmarken allt mer tydlig.

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 odlingi

linje med allt tydligare och framtida ökade krav på regional och lokal självförsörjning. I framtiden

kommer behovet av tillgänglig åker- och betesmark att öka kraftigt eftersom marken utgör en

livsviktig naturresurs.
7

Exploateringen av Täljöhalvön innebär att ett mycket stort omxåde 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 bruknjngsvärda jordbruksmark med mindre ytor odlingslotter är

inte tillräckligt att för kompensera för förstörd jordbruksmarkav 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 speciñkt 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

MM



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 MKan, som i ny version ännu rymmer 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.

Detaljplanen ligger inte 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 2018 och 2022 i KS att exploateringsavtal och detaljplan för

Näsängen etapp 1 skulle avslås. Mot bakgrund av detta yrkade Vi avslag på exploateringsavtal och

detaljplan för Näsängen, och vi reserverar oss därmed mot besluten om exploateringsavtal och

detaljplan.

Jonas Jonsson (MP)
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Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna exploateringsavtalet och anta detaljplanen

för Näsängen. Planeringen av Näsängen innebär bebyggelse på delar av värdefull jordbruksmark

och påverkar således Viktiga ekosystemtjänster. Precis som Naturskyddsföreningen påpekar tar

inte planen tillräcklig hänsyn till behovet av en långsiktig strategi för säker livsmedelsförsörjning

genom att göra sig av med värdefull jordbruksmark.

Bostadsbyggandet, 1 700 bostäder, är långt fler än vad som var tänkt i översiktsplanen. Det

medför en allvarlig ökning av energianvändningen, dispens från strandskydd och problem med
ökad bilism.

Allt detta bidrar till den globala klimatuppvärmningen. Österåkers Hembygds och

fornminnesförening menar att en omfattande bebyggelsen innebär ett allvarligt och oåterkalleligt

ingrepp i en uråldrig och fornminnesrik kultur och naturmiljö vid Näs gård.

Norma Aznar (V)
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Roslagspartiet reserverar sig mot beslutet i ärende 8 och 9 med nedan motivering.

Roslagspartiet anser inte att stadslika torg och gator med 4-5 Våningshus och hög förtätning

motsvarar Vår syn på hur Vi bör Värna den unika av roslagsmiljön. Enstaka små odlingslotter finns

inlagda i norra delen av området. Tveksamt om de 6 h t kommer att användas.

Vi anser att det nya säkerhetsläget i Europa och ivår närhet motiverar oss att behålla även

mindre enheter av jordbruksmark.

Vi ser helst en ny plan som utvecklar området till en modern ekoby, där det gamla området av

bostadsbyggnader utvecklas och jordbruksmarken brukas. Gärna kompletterad med en del

djurhållning. Gång och cykelvägar bör anläggas för att knyta an området i Täljöviken till Västra

kanalstaden (Runö Vüla- park). Vid vår "dörrknackningsaktivitet" i Täljöviken fick vi stort gehör

för dessa idéer. Många boende ser med oro över en "jättearmada" av bostäder i den vackra

lantliga miljön.

Vi är ju inte bundna av några kommunala utfástelser till byggbolagen.

Roger Johansson (RP)
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Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande i ärende 8 och 9.

Detaljplan för Näsängen etapp 1 har goda förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik. Det är

dock viktigt att kollektivtrafik tillsammans med andra mobüitetslösningat finns tillgängligt från

det att första hushållet flyttar in. Detta för att inte behöva vara beroende av bil och för att främja

ett hållbart resande. Centerpartiet anser därför att det är prioriterat att dialog börjar föras med
Region Stockholm och om det är nödvändigt medñnansierar en busslinje och säkerställer god

mobilitet från dag ett. Även Täljöviken behöver kopplas på denna linje för att få en förbättrad

kollektivttañk.

Något som också har arbetats borti denna detaljplan med anledning av strandskyddet är det

tidigare föreslagna kallbadhuset. Centerpartiet anser att det är Viktigt att Vi fortsätter hålla i frågan

om att anlägga ett kallbadhus i kommunen, antingen genom en annan lokalisering eller att vi i ett

senare skede ska kunna uppföra det på denna plats.
'

Michaela Haga (C)



Eñêjö CSO)

Anders Borelid (SD) lämnar en röstförklaring i ärende 8 och 9.

jag tolkade kartan och föredragningen helt fel i kommunstyrelsen och fick för mig att det hela

gällde ett annat område mot Runö, därav ändrar vi oss från bifall till avslag.

Anders Borelid (SD)
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KF §4le Dnr. KS 2017/0258

Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplan för kust

och skärgård

Kommunfullmäktiges beslut

Anta det tematiska tillägget för kust och skärgård.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet Österåker delar Länsstyrelsens synpunkter gällande riksintresset

för kultur- och miljövärden för Roslags-Kulla samt efterlyser klargöranden

kring hur kommunen kan planera för riskutsatta områden kopplade till bl a

översvämningar. Hur framtida bebyggelse ska hanteras i relation till nödvändigt

bevarande av jordbruksmark är en annan fråga som inte tas upp i tillräcklig

utsträckning i detta tematiska tillägg.

Jonas Jonsson (MP)

Sammanfattning

Sanüällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg till

översiktsplanen för kust och skärgård. Tidig dialog hölls i ett inledande skede

av processen. Ett första förslag till tematiskt dllägg var ute på samråd i början

av 2021. Förslaget reviderades därefter och var ute på granskning i början av

2022. Efter granskning har mindre revideringar gjorts och antagandehandlingar

färdigställts. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det tematiska tillägget

kan antas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) och Michaela Haga (C) 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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

deexnaturer' Utdragsbestyrkande
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KF § 4:I l Dnr. KS 2022/0097

Lokala ordnings-och säkerhetsför'eskrifter för hamnar i

Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna föreslagna lokala ordnings- och
säkerhetsföreskrifter för de hamnat som ägs eller drivs av

kommunen.

Sammanfattning

Österåkers kommun har idag några få hamnar som sköts av kommunen,
antingen på egen mark eller på arrenderad mark. Kommunen har även hamn i

Åkers Kanal som sköts av Tuna Hamn AB samt en utarrenderad hamn som
drivs av Trälhavets Båtklubb. Hamnarna är idag helt oreglerade och

_

uppläggning av båtar och fartyg vid olika kajer och bryggor sker utan att några

åtgärder från kommunen kan vidtas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:8.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt Enner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Sanmällsbyggnadsförvaltningen,

Tekniska nämnden

DUM
Justerandes su aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 4: I 2 Dnr. KS 202 “0258

Arvoden och ersättningar till Val-och

demokratinämnden i samband med det allmänna valet

2022
'

Kommunfullmäktiges beslut

1. Val- och demokratinämndens ledamöter/ersättare som
tjänstgör vid den ambulerande röstmottagningen erhåller

arvode motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

2. Närvarande val- och demokratinämndsledamot/ersättare
ersätts på valdagen fram till kl. 24.00 med motsvarande
sammanträdestid överstigande 1 h. Därefter ersätts

närvarande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare

med ytterligare sammanträdes tid överstigande 1 h.

3. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som på
måndagen efter valdagen biträder Vid leverans av

valsedlarna till Länsstyrelsen ersätts med motsvarande
sammanträdestid understigande 1 h.

4. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som tjänstgör

i samband med den preliminära tösträkningen (den s.k.

onsdagsräkningen) ersätts med motsvarande
sammanträdestid överstigande 1 h.

5. I det fall den preliminära rösträkningen (den s.k.

onsdagsräkm'ngen) fortsätter på torsdagen ersätts

tjänstgörande val- och demokratinämndsledamot/ ersättare

med motsvarande sammanträdes tid överstigande 1 h.

6. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som biträder

vid leverans av valsedlarna till Länsstyrelsen på onsdagen,
och Vid ett eventuellt behov på torsdagen, ersätts med
motsvarande sammanträdestid understigande 1 h.

7. Reseersättning erhålls endast om avståndet från den
förtroendevaldes fasta bostad till vallokal är minst 6 km.

Forts.

Oh U\
Justerandes sign turer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 4:12

8. Val- och demokratinämndsledamot/ersättare som deltar på
utbildning inför det allmänna valet 2022 ersätts med
motsvarande sammanträdestid överstigande 1 h.

9. Finansieringen för det allmänna valet 2022 sker inom
Val- och demokratinnämndens ram.

10. Det noteras till protokollet att de ledamöter och
tjänstgörande ersättare som innehar uppdrag i Val-och

demokratinämnden ej har deltagit i beslutet.

Sammanfattning

Kommunkansliet har inför det allmänna valet 2022 arbetat fram en modell till

arvoden och ersättningar för ledamöter och ersättare 1 Val- och

demokratinämnden. Modellen är beräknad utifrån de arvodesnivåer som
förekommer i nu gällande Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till

Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier

representerade i fullmäktige. Kommunstyrelsen beredde ärendet på

sammanträde 2021-10-25 i § 12:33 inför beslut i Kommunfullmäktige. Ärendet

togs ej upp på fullmäktiges dagordning. Ärendet bereds nu om Via

Personalberedningen inför beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:19.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-10-11 reviderat

2022-04-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår att det noteras till protokollet att de ledamöter och

tjänstgörande ersättare som innehar uppdrag i Val-och

demokratjnämnden ej har deltagit i beslutet.

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.

Forts.

UA
Justerandes sig turer Utdragsbestyrkande
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Ordföranden frågar om fullmäktige kan notera till protokollet att de ledamöter

och tjänstgörande ersättare som innehar uppdrag i Val-och demokradnämnden
ej har deltagit i beslutet, och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
Val- och demokratinämnden,

Akt

px
justerandes signat rer Utdragsbestyrkande
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KF § 4: I 3 Dnr. KS 20I8/0283

Val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

resterande del av mandatperioden
2020-0 I -0 I -2023- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

Till nämndemän vid Attunda Tingsrätt för perioden
2020-01-01-2023-12-31, väljs:

Jessica Bruns Wahlström (L) Nämndeman

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en nämndeman i Attunda Tingsrätt

för mandatperioden 2020-01 -01 -2023-1 2-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
Attunda Tingsrätt,

Akt

Juståüs sign turer Utdragsbestyrkande
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KF § 4zl4 Dnr. KS 20I8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entledigande

1. Roger Svalhede (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Val- och demokratinämnden.

2. Michael Selander (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Kommunfullmäktige.

3. Michael Solander (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Kommunstyrelsen.

'

4. Michael Solander (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Kommunfullmäktiges valberedning.

5. Michael Solander (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Förskole-och grundskolenämnden.

6. Sergio Lagunas (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Tekniska nämnden.

7. Daniel' Lagunas (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kultur- och fritidsnämnden.

Val

8. Carl-Henrik Lekman (S) väljs till ny ersättare i Val-och

demokratinämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

9. Sigrid Walve (MP) väljs till ny ledamot i Kommunstyrelsen för

resterande del av mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

10. Linda Wirén (MP) väljs till ny ledamot i Förskole- och
grundskolenämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

11. Erik Dagoberto Soto Lagos (V) väljs till ny ersättare i Tekniska
nämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

Forts.

JUStjl si aturer Utdragsbestyrkande
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12. Patrik Schylström (V) väljs till ny ersättare i Kultur- och
fritidsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

13. Christian Rauer (M) väljs till ny ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

14. Emil Möller (M) väljs till ny ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

15. Gunnar Widforss (L) väljs till ny ledamot i Förskole- och
gtundskolenämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

16. Erna Jöngren (L) väljs till ny ersättare i Förskole- och
grundskolenämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

17. Val av ny ledamot (MP) i Kommunfullmäktiges valberedning,

bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

18. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ledamoten Michael Solander (MP).

Sammanfattning .

Ärendet omfattar entledigande och val med anledning av entlediganden.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Därutöver nomineras Christian Rauer (M) som ny ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden och Emil Möller (M) som ny ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag samt enligt nominering från (M) och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga val av ledamot i

Kommunfullmäktiges valberedning för (MP) och ñnner frågan med ja

besvarad.

Forts.

Justeraédes gnaturer Utdragsbestyrkande
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Expedieras
Vård- och omsorgsnämnden,

Val- och demokratinämnden,

Förskole- och gtundskolenämnden,

Kultur- och fritidsnämnden,

Tekniska nämnden,

Kommunstyrelsen,

Länsstyrelsen i Stockholms län,

Akt

M
Justerandes sig aturer Utdra bes rkande85 W



LA Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-06-20

KF §4:l5 Dnr. KS 2020/0 I 84

Svar på motion nr l7/2020 från Kristina Embäck (S)

- Inrätta en fritidsbank i Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 17/2020 med hänvisning till behov att utreda

lokalt anpassat koncept, där en eventuell utlåningstiänst inom
kommunen bör formateras utifrån kommunens
förutsättningar och därför utredas utifrån måluppfyllelse för

att sedan leda till val av form för tjänsten.

Sammanfattning

Motionären föreslår ett inrättande av Fritidsbank i Österåkers kommun
ü'llsammans med ett uppdrag till Kommunstyrelsen och Kultur- och

fritidsnämnden att planera för detta inrättande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-04-27, § 6:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-04-04

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-02-02.

Kultur-och friüdsnämnden har behandlat ärendet 2021-11-11, § 6:7

Förslag till beslut

Kristina Embäck (S) yrkar bifall till motionen.

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Anas Abdullah (-) biträder Arne Ekstrands (KD) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

ñnner 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 36 ja-röster, 11 nej-röster, 2 har avstått och 2 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

V\.

Justerandes sig aturer Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista KF § 4:|5

Expedieras
Kultur- och fritidsnämnden,

Akt

,-
4

Juni] si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 4:16 Dnr. KS 2021/0I60, PU 2022/00I9

Avskrivning av motion nr 20/202I av Anders Borelid

(SD) - God svenska i tal och skrift, ett krav för anställda

inom äldrevården i kommunen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avskrivs efter begäran från motionären.

_

Sammanfattning

Motionären Anders Borelid (SD) har inkommit med begäran om att få sin

motion avskriven.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar att motionen

avskrivs efter begäran från motionären.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan avskriva motion nr 20/2021 efter

begäran från motionären samt fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras
Vård- och omsorgsnämnden,
Akter

JusteranJes si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 4: I7 Dnr. KS 2020/024I

Svar på motion nr 25/2020 av Anders Borelid (SD)
- Motion om kommunal upphandling

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 25/2020 besvarad med hänvisning till att inga

ytterligare åtgärder behöver vidtas då tillräckligt god
upphandlingskompetens finns inom upphandlings- och
inköpsenheten och att en rättssäker upphandlingsprocess

därmed kan säkerställas.

Sammanfattning
I en motion Väckti Kommunfullmäktige 2020-12-04, § 8:14 föreslår

motionären att alla upphandlingar inom Österåkers kommun som överstiger

ett belopp av 100 tkr ska göras av oberoende professionella upphandlare med
hjälp av kommunens tjänstemän. Denna tjänst föreslås köpas in av kommunen.
Upphandlingen ska sedan presenteras i berörda nämnd där sedan beslut tas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:18.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-03-14.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras

Akt

hum si amb- Utdragsbestyrkande
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KF § 4:!8 Dnr. KS 202I/0069

Svar på motion nr 5/202I av Anders Borelid (SD)
- Politisk påverkan vid vallokal

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nummer 5/2021 med hänvisning till att politiska

företrädare i Österåkers kommun av tradition delar ut

valsedlar vid röstmottagningsställe, att Vallagen ej förbjuder

utdelning av valsedlar utanför vallokalerna, samt att Val och
demokratinämnden fattat beslut om förhållningsregler som
tillåter partiföreträdare dela ut valsedlar utanför

röstmottagningsställe 22-04-07, VDN § 2:9.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige före§1år motionären att all poliü'sk

påverkan och propaganda i anslutning till vallokaler ska vara förbjudet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:16.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-26.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Mattias Lafvas (MP) biträder Anders Borelids (SD) yrkande.

Lotta Holmgren (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedieras

Akt

9A

Justerand s si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 4: I9 Dnr. KS 202l/0I57

Proposition avseende yrkande om huruvida ärende I8

på dagordningen ska behandlas idag eller vid ett senare

tillfälle

Kommunfullmäktiges beslut

Ärende 18, Svar på motion nr 19/2021 från Lars Frid (S) -

Namn på särskilt boende på Ljusterö, utgår från

dagordningen för att behandlas vid ett senare sammanträde.

Reservation

Vi reserverar oss mot att motionen föreslogs tas bort från dagordning och det

utan någon närmare förklaring. Vi reserverar oss mot beslutet om att

motionen skall komma upp vid senare tillfälle som gick igenom med mycket
liten marginal 25 - 23, 1 avstod, 2 frånvarande.

Det är på sin plats att beredningsansvarigt kommunalråd i förväg tar kontakt

med motionären om en förändring av beslutsprocessen av en motion. Någon
sådan kontakt togs aldrig med motionären Vilken Vi anser är nonchalant. Att

lägga förslagi form av en motion i kommunfullmäktige är oppositionens

Viktiga instrument och det förtjänar mer respekt än vad som Visades.

I sak är det här en Viktig fråga för många, inte minst för Ljusteröborna som i

folkmun medels självklarhet anser att det nya särskilda boendet på Ljusterö bör

heta Ljusterö särskilda boende. Förankxingen av namnberedningens förslag är

under all kritik och ny prövning av namnet borde gjorts.

Lars Frid (S) och Ann-Chrisiine Furusttand (S)

Sammanfattning
Ordföranden har föreslagit att ärende 1.8 - Svar på motion nr 19/2021 av Lars

Frid (S)
- Namn på särskilt boende på Ljusterö, utgår från dagordningen.

Motionären Lars Frid (S) har föreslagit att ärendet kvarstår på dagordningen.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärende 18 - Svar på motion nr 19/2021 av Lars Frid

(S)
- Namn på särskilt boende på Ljusterö, utgår från dagordningen.

Lars Frid (S) yrkar att ärendet ska kvarstå på dagordningen för att behandlas

vid dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkande om att ärenden ska utgå från dagordningen mot
att ärendet ska kvarstå på dagordningen och finner att fullmäktige beslutat att

ärendet ska utgå från dagordningen.
Forts.

Justerandls si aturer Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att ärendet ska utgå och nej-röst

för att ärendet ska kvarstå.

Omröstningen utfallet med 25 jam-röster, 23 nej-röster, 1 har avstått och 2 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att ärende 18 på

dagordningen ska utgå från dagordningen för att behandlas Vid ett senare

sammanträde.

Omröstningslista KF § 4: I9

Expedieras
Vård-och omsorgsnämnden,
Akt

Justerandls sig aturer Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr 2I/202I av Anders Borelid (SD)
- Sjöbodar för uthyrning vid kanalen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motion nr 21/2021 om att undersöka kostnader och
möjligheter för att köpa in Sjöbodar för uthyrning.

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka kostnader,

möjlig organisation för uthyrning och lämpliga placeringar.

3. Uppdraget ska återredovisas till Kommunstyrelsen senast

2022-12-31.

Sammanfattning

I en motion som väckts i Kommunfullmäku'ge föreslår motionären att

Österåkers kommun ska undersöka kostnader och möjligheter för att köpa in

Sjöbodar för uthyrning'

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:20.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-09.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-24.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag innebärande bifall till motionen.

Därutöver yrkar Michaela Fletcher (M) på ändring av beslutsats 2 så att

uppdrag ges till Kømmumtyre/Jen, inte till samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

Propositionsordning
\

Ordföranden konstaterar att bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

innebärande bifall till motionen, inklusive ändring av Michaela Fletcher (M)

och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja

besvarad.

Forts.

”51:er si aturer Utdragsbestyrkande
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Expedietas

Akt

V_
Justerand s si aturer Utdragsbestyrkande
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Svar'på motion nr 6/2022 av Anders Borelid (SD)
- Riktlinjer för skolmat

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 6/2022 besvarad, dels med hänvisning till att

Nationella rekommendationer för anpassade måltider finns

framtagna av branschorganisationen ”Kost och Näring” och
tillämpas av Österåkers kommun sedan 2020-03-03, dels till att

specialkost endast beviljas av medicinska skäli enlighet med
Österåkers kommuns kostpolicy, antagen av

Kommunfullmäktige 2017-10-23.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige den 2022-03-03, § 1:14, föreslår

motionären att specialkost på grund av religiösa eller kulturella skäl inte ska

erbjudas elever i de kommunala skolorna. Motionären föreslår att eleven ska

hänvisas till vegetariskt alternativ istället för specialkost och att nationella

riktlinjer ska tas fram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-05-23, § 7:24.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-05-16.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-13.

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2022-05-11, §

5:5.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras

Akter

L^

Justerandes si naturer Utdragsbestyrkande
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Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 16/2022, nr 17/2022, nr 18/2022, nr 19/2022,

nr 20/2022, nr 21/2022, nr 22/2022, nr 23/2022, nr 24/2022,

nr 25/2022, nr 26/2022, nr 27/2022 och nr 28/2022 medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen.

2. Interpellationer nr 4/2022 och nr 5/2022 medges ställas och
besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har 13 motioner inkommit.

Motionär

Motion nr 16/2022 Ann-Christine Furustrand (S)

- Lägg ner uttnanarrätten - den har aldrig fungerat!

Motion nr 17/2022 Ann-Christine Furustrand (S)

- Lägg ner utförar- och beställamämnds

modellen

Motion nr 18/2022 Margareta Olin (S)

- Österåkers Mulühall - Vår nya Fullmäktigelokal?

Motion nr 19/2022 Ann-Christine Furusttand (S),

- Permanenta lärarlönelyftet! Ingela Westerlund (8)

Motion nr 20/2022 Ingela Westerlund (S),

- Efterlysning av upprustningsplan för Gunilla Niss (S)

grundskolegårdar

Motion nr 21/2022 Ingela Westerlund (S),

- Elever önskar en konstgräsplanl Gunilla Niss (8)

Motion nr 22/2022 Kristina Embäck (S)

- Fler träffpunkter för 65 plussare i kommunen

Forts.

Justeran-JLS
si natu rer Utdragsbestyrkande
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Motionär

Motion nr 23/2022 Kristina Embäck (S)

- Utveckla promenadstråket längs kanalen ännu mer!

Motion nr 24/2022 Ann-Christine Furustrand (S)
- Utvärdera de rådgivande organen

Motion nr 25/2022 Ann-Christine Furustrand (S)

- Utred utökning av Åsättra hamn för större båtar

Motion nr 26/2022 Hans Hellberg (RP)
- Anlägg ny camping-, husvagns-/husbilspark

centralt vid Tunavikens strandområdc

Motion nr 27/2022 Anders Borelid (SD)
- Kommunen undersöker möjligheterna att

installera en eller flera rullstolsgungor i kommunen

Motion nr 28/2022 Ann-Christine Furustrand (S),

- Ny modern och parlamentarisk namnberedning Margareta Olin (S)

Till dagens sammanträde har 2 interpellationer inkommit.

Interpellant

Interpellation nr 4/2022 Ingela Westerlund (S),

- Brist på platser i grundsärskolan! Gunilla Niss (S)

ställs till Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

Interpellation nx 5/2022 Ann-Christine Furusttand (S)

- Österåkers gymnasium står utan matsal
- vart skall eleverna äta sin lunch när de är tillbaka efter sommarlovet?

ställs till Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 16/2022 - :nr 28/2022 medges väckas.

Ordföranden föreslår att interpellationer nr 4/2022 - nr 5/2022 medges ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och finner frågan med ja besvarad. .

Expedieras

Aktet

Justerandl si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 4:23 Dnr. Respektive medborgarförslag

Inkomn'a medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 8/2022 - Riktlinjer för antal

parkeringsplatser vid nybyggnation av flerbostadshus
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen
som på delegation från Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 9/2022 - Öppna Åsättra förskola igen
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter

behandling av Kommunstyrelsens produktionsutskott,

fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 10/2022 - Städdag för hela Österåker
- medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden
samt till Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

4. Medborgarförslag nr 11/2022 - Mark till solcells-

anläggningar i kommunen - medges väckas och remitteras

till Tekniska nämnden samt till Kommunstyrelsen varefter

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 12/2022 - Öppna Åsättra förskola
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter

behandling av Kommunstyrelsens produktionsutskott,

fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Forts.

Justemigna urer Utdragsbestyrkande
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6. Medborgarförslag nr 13/2022 - Föreningsinformation vid

infarten 276 - medges väckas och remitteras till

Byggnadsnämnden, till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 8/2022, nr 9/2022, nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022

och nr 13/2022 har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2022-06-08.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet-med

Kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Akter

Justem signa rer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22.25.

Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner önskar fullmäktige en glad

sommar.

Juiües naturer Utdragsbestyrkande


