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KF§5:I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av justerare

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

tidningarna Lokaltidningen Kanalen, Tidningen Skärgården, Svenska

Dagbladet och Dagens Nyheter.

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

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

Av närvarolista enligt bilaga 5:1 /2021 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

tisdagen den 29 juni kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. Det
justerade protokollet kommer därefter att üllkännages på kommunens
webbplats och på den officiella anslagstavlan iAlceahuset, Åkersberga.

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

Johan Boström (M) och Margareta Olin (S).

Bilaga 5: I/202I Närvarolista

Om 1k

Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-06-21 Österåker
Mandatfördelning: M218, 8:9, RP:5, SD:5, L:4, Cz3, V23, MP12, KD22

Bilaga 5:II202I Närvaro/Upprop * = närvarade på distans via Microsoft Teams
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare II2
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-06-21
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KF 5 5:2

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att deltagande på distans har medgivits vid detta

sammanträde.

Distansdeltagarna ser Översiktsbilder över möteslokalerna på plan 4, och

dessutom samtliga andra distandeltagande personer.

Alla distansdeltagande personer syns inte i bild samtidigt. Däremot kan man
scrolla bland bilderna i miniatyr och klicka upp vald bild till en större bild.

Den distansdeltangde ledamoten ska ha sin kamerabild påslagen under hela

sammanträdet och se till att synas i bild.

Förvaltningen kommer att bevaka att ledamot syns i bild och har en

fungerande uppkoppling. Förvaltningen kan komma att kontakta person vars

uppkoppling går ned. Om uppkopplingen går ned så har ordföranden rätt att ta

in ersättare för denna. Efterom Växeltjänstgöring inte tillåts, kan ledamoten för

Vilken ersättare satts in, ej återinträda i tjänstgöring.

En distansdeltagande ledamot begär ordet och röstar Via Plenum debatt - och

voteringssystem. Anföranden som hålls av distansdeltagande ledamot kommer
att synas i möteslokalerna på plan 4 och i webbsändningen.

På grund av teknisk belastning vill vi att de som närvarar på distans endast som
ersättare - det vill säga icke tjänstgörande, stänger av sin kamera.

On h
Justerandes ignaturer

.

Utdragsbestyrkande.
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KF§53

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 3f -

Beslut om att Attunda Tingsrätt har entledigat Matts Berggren (SD) och

Eva Berggren (SD) som nämndemän, samt ärende 3g - Protokoll från

Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2021-06-16.

Paragrafer från Kommunstyrelsens protokoll kompletterar beslutsunderlaget

för ärende:
\

8 - Sluttedovisningar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds
magasinfond och Sociala samfonen,

10 - Godkännande av Arrnada Kommunfastigheter ABS försäljning av

fastigheten Berga 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB,
11 - Svar på motion nr 3/2021 från Francisco Contreras (V) - Bygg en

kommunal skola på Berga 6:35,

12 -Köp av fastigheten Husby 3:27,

13 - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna
3:1, mellan kommunen och Kanalstaden Österåker AB.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa reviderad dagordning och

finner frågan med ja besvarad.

Under sammanträdet bordlades ärende 11 - Svar på motion nr 3/2021 från

Francisco Contreras (V) - Bygg en kommunal skola på Berga 6:35, vilken rör

samma fastighet som ärende 10 Vilken återremitterades genom en

minoritetsåterremiss.

en L
justerandes si naturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:4 Dnr. KS 202l/0046

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-31

b. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 5/2020 och nr

1 8/2020

c. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av

arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt

Kommunstyrelsens nya beredningsprocess

d. Årsredovisning för Kommunalförbundet Norrvatten

e. Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot Thomas Kjellman (L) och

ny ersättare Kerstin Lidman (L) I Kommunfullmäktige, samt nya
ersättare Kjell Eliasson (S) och Madeleine Höckenström (RP) i

Kommunfullmäktige
f. Attunda Tingsrätt har entledigat Matts Berggren (SD) och Eva

Berggren (SD) som nämndemän

_

g. Protokoll från Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde
2021 -06-1 6

Expedieras

Akt

Onjk
Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:5 Dnr. KS 202I/0I36

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L) har

besvarat interpellation nr 3/2021 - Extra äldreomsorgspengar - av

Francisco Contreras (V).

2. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har

besvarat interpellation nr 6/2021 - Till vilken arena har

kronprinsessparet blivit bjudna? av Ann-Christine Furustrand (S).

3. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har

besvarat interpellation nr 7/2021 - Hur förutsättningslös är

utredningen om en framtida skolstruktur? - av Ann-Christine

Furustrand (S).

Expedieras

Kommunkansliet

011 rx
Justera des ignaturer' Utdragsbestyrkande
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KF § 5:6 Dnr. KS 202 I/Ol69

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för

upprättande av förslag till budget 2022 och plan 2023-

2024

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktiv och anvisningar för 2022 - 2024 godkänns.

'2. Preliminära ramar avseende drift och investering för

Kommunstyrelsen och nämnder fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför

arbetet med budget 2022 och plan 2023-2024.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna återkommer med en egen budget under hösten 2021.

Ann-Christine Furustrand (S)

Roslagspartiet återkommer med en egen budget under hösten 2021.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag

till budget 2022 och plan 2023-2024. Förutom direktiv och anvisningar ges

nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31 § 629.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-27.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Forts.

en k
justerand s sig turer Utdragsbestyrkande



:år Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -06-2 I
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Ex'pedieras

Ekonomiavdelningen,

Kommundirektören,

Samtliga nämnder,

Akt

h
justerandes si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:7 Dnr. KS zon/ones

Långsiktig ekonomisk planering

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LEP)
2022-2031 för Österåkers kommun.

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna för (RP) deltar ej ibeslutet.

Särskilt yttrande

Vi Socialdemokrater noterar den Långsiktiga Ekonomiska rapporten. Vi har

efterfrågat den långsiktiga ekonomiska planeringen och är glada för att den nu

är här och att den kommer att uppdateras vartannat år. Kanske finns skäl att

göra det redan postpandemin då pandemin haft stor påverkan. Vi vill i detta

yttrande ge några kommentarer där vi bland annat redogör för de politiska

Värderingar som finns i detta dokument som Vi inte kan stå bakom.

1. Finansiella mål.

Bland de övergripande finansiella målen finns denna målsättning:

”Minst 50 procent av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska

finansieras med årets resultat och posten oförutsett och högst 50 procent Via

realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel .”

Det måste över tid finnas en rimlig avvägning mellan investeringsbehov och

finansiella resultat i kommunen. Vår uppfattning är dock att denna målsättning

är för restriktivt utformad. Långsiktiga investeringsbehov riskerar att försenas

eller att inte bli av till följd av kortsiktiga negativa fluktuationer i kommunens
resultaträkning.

2. Vi tycker att det är bra att en kompetensförsörjningsplan är under

utarbetande. Extra Viktigt då Österåkers kommuns fortsatt är en kommun som
expanderar och alla form av service och möjlighet att tillgodose lagliga

åtaganden med kompetent personal för uppgiften är en väsentlig faktor för att

lyckas.

3. I dokumentet nämns att Österåker har en relativt hög s.k. försörjningskvot

som lägger tryck på kommunen, ett antal åtgärder för att lätta på det trycket

nämns som bland annat utbildningsinsatser för att matcha arbetslösa till

arbeten som efterfrågas samt att arbeta för hälsosamma arbetsplatser med låg

sjukfrånvaro
,
Vilket ger fler arbetade timmar. Vi ställer oss undrande på Vilket

sätt Österåker kommer att arbeta med just detta.

4. Vi noterar det faktum att kortidspermitterade fått lön liksom att sjuka fått

sjuklön har gjort att skatteunderlaget i Österåker nu under pandemin har

kunnat hållas uppe.

Forts.

Om“
Justeran es si aturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:7

5. Politiskt delar Vi inte skrivningarna om utmaningsrätten och heller inte

alliansens privatiseringsiver som kommer till uttryck i dokumentet. Utförar-

och beställarnämnds organisation bör läggas ner till förmån för att nämnder
ges det hela ansvaret för ekonomi som verksamhet.

6. Vi är bekymrade över att det inte lyfts fram behov av utbildningsplatser i

Margretelundsområdet då vi ser att där pågår ett generationsskifte i villor och
radhus där barnfamiljer flyttar in och behov av utbildningsplatser därav

uppstår, vilken Vi ser inte minst nu när föräldrarnas val i området inte idag kan

tillgodoses.

7. Digitalisering kommer att vara en Viktig del i utvecklingen av äldreomsorgen.

De äldre kommer att bli fler och ännu äldre, och därmed kommer också

omsorgsbehoven att öka i framtiden. En del av omsorgsbehoven kan utföras

Via ökad digitalisering, men det är också Viktigt att de ekonomiska fördelar som
kommer av detta också balanseras så att den nödvändiga, mänskliga kontakten

inte underskattas. All forskning Visar att ensamhet bland äldre är alltjämt det

mest vanligt förekommande problemet inom äldrekollektivet och det

perspektivet måste alltid beaktas.

8. 18 procent i åldern 16-24 år har någon gång utsatts för Våld av sin nuvarande

partner eller före detta partner, det är något som måste arbetas med brett för

att få till en förändxing.

Ann-Christine Furustrand (S)

Protokollsanteckning

På Socialdemokraterna låter det som om det är deras förtjänst att det

finns en långsiktig ekonomisk plan. Det kunde inte vara mer fel.

Österåker var en av de första kommunerna i landet som framtagit en
Långsiktig ekonomisk plan tack vare min företrädare och förutseende

tjänstemän. Socialdemokraterna generellt har inte det bästa betyget för

GEH, bara att se den korta period man styrelse här -95-98 då det var

röda siffror i boksluten alla år, dvs underskott trots skattehöjningar.

"1. Finansiella mål. Bland de á'vergnpandejz'namz'e//a målenfinns denna målsättning:

,Mimi 50 procent av investeringmoélm 50m á'vemtzger året: avskrivningar, Jkafinamz'ems

med 5371915 item/tat 00/2posten oförutsett 05/7 högst 50 procent via rea/imtz'onm'mter/

eogbloaterz'ngsz'ntäzêter 06/7 egna medel .

” Det måste över tz'dfz'nnas en rimlig avvägning mel/an

investeringsbeboø ocbjmmz'e//a resultat 2' kommunen. Vår uppfatim'ng är dock att denna

målsättning ärjb'r restriktiøt ugfømmd. Långsiktzga investeringsbe/yoø fix/sera?" attfå'rsena:

eller att inte bli av til/fb'ád av ;eo/fuktiga negatz'mf/ukmøztz'onerz' kommunens

resultaträkning.
”

Svar: Matematiskt stämmer det inte - Det är inte begränsat.

Det här ett mål som har ganat oss Väl hittills. De finansiella målen
samverkar för att hålla ner kostnadsbasen - vilket har gangat oss.

”3. I dokumentet nämns att Örterå/éer har en relativt bög .il/é. jåhäy'm'ngnéøol som lägger

tala/épå kommunen, ett antal åzgärderjb'r att /á'ltapå det tycket 716?an som bland annat

utbildningxz'matserför att matcha arbets/Öka till arbeten :om g?“egrrågm samt att arbeta/§7*

bä/sømmma arbeth/atser med låg .y'ukfrånmm , øi//éetgerf/er arbetade timmar.

Forts.
u'* /

XMBQLLLLQO “Ar w. 52m (9.0,. VW:
_

(PV) än:) 1/60 M3“ GLA/Elda.:
\
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V2' mil/er 0:: undrandepå vilket sätt Öxlerå/éer kommer att arbeta med/'ml detta.
”

Svar: Gällande matchning av arbetslösa har Vi en ny
arbetsmarknadsenhet inför 2021. De har påbörjat arbetet med att ta fram

konkreta arbetssätt för arbetsmarknadsenheten.

Övergripande ser processen ut så här:

1) Kartläggning av personens kompetens av arbetscoach

2) När personens kompetens, bakgrund och intressen har

identifierats vidtar matchning till arbete eller praktik.

3) Löpande kontakt sker med det lokala näringslivet inkl skolor,

förskolor samt vård- och omsorgsboende.

4) Matchningsptocessen kan se olika ut. Ibland är det platsbesök

med en enskild individ. Ibland är det gtuppintervjuer med flera

potentiella kandidater. Ibland rekryteringsträffar med flera

arbetsgivare.

5) Under praktiken/anställningen sker avstämning och uppföljning

med både arbetstagare och arbetsgivare.

6) Vid praktiktidens slut sker en utvärdering för att se om det möjligt

att praktiken kan övergå till subventionerad anställning (vilket

alltid är målsättningen).

Arbetsförmedlingen är en Viktig partner då individerna behöver vara

inskrivna på AF, vilket kommunen ofta får hjälpa till med. Vidare krävs

samverkan med AF för subventionerade anställningar. AF har dock inte

några kontakter med det lokala näringslivet och har inte heller någon
fördjupad kunskap om den enskilde individen.

Gällande arbetet för hälsosamma arbetsplatser med låg sjukfrånvaro är

det ett arbete som sker kontinuerligt i kommunen. Detta görs bland

annat genom att:

1) Utbilda chefer inom arbetsmiljö och rehab och hur de skapar friska

arbetsplatser ute i organisationen, detta gör vi genom individuellt

stöd till chefer, men även genom utbildningar, webinarier och
genom ledarutveckling.

2) Kommunen arbetar för en ökad frisknärvaro genom att satsa på
hälsofrämjande utmaningar såsom '100 trappsteg, utmaning
kopplat till ”hitta ut” och andra rörelseutmaningar.

3) HR går tillsammans med chef igenom sjukfrånvaro vid

verksamhetsnära HR som är allt från varje månad till var 3-4

månad beroende på antal medarbetare och förutsättningar för

chef.

4) Även kommunövergripande följer HR upp sjukfrånvaron och

planerar satsningat/åtgärder avseende såväl den korta som längre

sjukfrånvaron.

”4. Vi noterar detfmétum att koriz'dápermz'ttemdefâtt [än /z'zéxøm att .y'méafålt ;juh/än bar

gjort att Jkatteunder/aget 2' Österåker mt underpandemin har kunnat bål/a: uppe.
“

Svar: Det är korrekt att skatteunderlaget i pengar hålls uppe med
Forts.

\

;ägdes si aturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:7

ovanstående faktorer. Det är dock lika för samtliga kommuner i riket

vilket leder till att avseende medel från utjämningssystemet blir nettot av

ovanstående ett nollsummespel. Dvs det relativa skatteunderlaget är

konstant.
”6. Vi är bekymrade över att det inte ålftyfmm behov av utbildninng/atserz'

Margrvte/undmmrâdet då w' :er att därpågâr ettgenerationsxküe z' vil/07" 00/7 rad/Jm där

bamfamz'åkrfé/tmr in 00/9 behov av utbildninng/atser därav uppstår, vilken vi ser inte minst

nu närjb'rä/dmmm ml 2' området inte idag kan tz'légødosex.
”

Svar: LEP går inte in i detalj på respektive verksamhetsområde.

Däremot arbetar utbildningsförvaltningen fram en lokalförsöriningsplan

för skola och förskola i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunstyrelsens förvaltning. Där finns det mer detaljerade

beskrivningar av framtida behov och kring vilka områden som kan
behöva fler förskolor/skolor. Denna lokalförsöiningsplan antas av såväl

FGN/GVN och KS.
”7. Digitalixen'ng kommer att vara en viktig de! 2' utvecklingen av ä/dreømsøgen. De äldre

kommer att Mif/er 00/9 ännu äldre, 00/9 därmed kommer men? omsorgsbeboven att äkaz'

famtiden. En del av omsogsbe/yown kan ugfb'm: w'a ä/ead digitalisering, men det är oakxå

mktzgt att de ekonømmêafå'rde/ar som kommer av detta ackså balanseras så att den

nödvändiga, mänskliga kontakten inte anden/eat!“ A1/forskning visar att ensamhet bland

äldre är alltjämt det mest van/zgtfb're/éømmandeproblemet inom äldre/éø//ektz'øet 06/2 det

pmpezétz'wt måste alltid beaktas.
”

Sv'ar: Inget vi inte redan har kännedom om vilket är självklart finns med
i all vårdplanering.
”8. 78procent 2' åldem 76-24 år har någon gång utmltsjâ'r våld av sin nuvarandepartner

ellerfå're detzaparmen det är något som måste arbetas med brettjâ'r attfå till en

fb'øändring.
”

Svar: Ett relationsvåldsteam inrättas (omfattar inte bara åldersgruppen

enligt ovan) som bland annat ska ta fram arbetssätt för att möta
problematiken Relationsvåldsteamet kommer att arbeta både operativt

med akuta frågor och strategiskt med mer långsiktiga insatser. Teamet
kommer att samverka med bland annat polisen och ATV (alternativ till

Våld) som är ett kommunövergripande samarbete lokaliserat i Täby.
Michaela Fletcher (M)

Sammanfattning

Den långsiktiga ekonomiska planeringen beskriver förväntad utveckling i

kommunen på lång sikt. I den långsiktiga planeringen samlas de ekonomiska

och verksamhetsmässiga konsekvenserna av exempelvis demograñska

förändringar, Vilket ger kommunen möjlighet till, och förutsättningar för, att

göra framtida prioriteringar.

Forts.

Jusâmes sign turer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:7

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31 § 6:8.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-28.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunfullmäktiges ordförandes beslutsförslag.

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,

Kommundirektören,

Akt

Justeran es si naturer Utdragsbes rkandel ty
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KF § 5:8 Dnr. KS 202|/0I43

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av

Osteråkers kommuns förvaltade stiftelser 2020

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2020,

i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2021-05-03.

2. Notera samtliga föreliggande tevisionsberättelset till

protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas

uttalanden, att förvaltaren i samtliga stiftelser, inte har

handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller

årsredovisningslagen.

4. Notera återrapportering av uppdrag enligt KS 2020/0074 till

protokollet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för de av

kommunen förvaltade stiftelserna avseende år 2020. Tülgångarna i stiftelsen

Syskonen August och Viktoriajohanssons fond är placerade i Värdepapper

med hjälp av kommunens upphandlade leverantör av

kapitalförvaltningstjänster.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-03.

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 fmner frågan med ja

besvarad.

Forts.

(xx
Juster ndes ignaturer Utdragsbestyrkande
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Expedieras

Ekonomiavdelningen

Akt

justerandes si aturér Utdragsbestyrkande
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KF § 5:9 Dnr. KS 202I/0I42

Slutredovisningar samt revisionsberättelser avseende

Ostra Ryds magasinfond och Sociala samfonden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna slutredovisningar per 2021-02-28, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27.

2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelse: till

protokollet.

3. Notera till protokollet med åberopande av revisorernas

uttalanden, att förvaltaren i stiftelserna, inte har handlat i

strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller

årsredovisningslagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat slutredovisningar per 2021-02-28

i samband med avveckling gällande Östra Ryds magasinfond och Sociala

samfonden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27.

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

W»
justerandes si aturer Utdragsbestyrkande



Vf

ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -06-2 I

KF§5:IO Dnr. KS 202I/0l53

Justering av taxa för' sotning och brandskyddskontroll

för Osteråkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Justera punkt 5.7 i fastställd taxa för rengöring (sotning)

och brandskyddskontroll med tillägget “Via bro eller

fárieled”.

2. Justeringen enligt beslutspunkt 1 ska träda i kraft när

beslutet har vunnit laga kraft.

Sammanfattning

_

Direktionen för Storstockholms brandförsvar (SSBF) föreslår att Österåkers

kommun och Vaxholm stad fattar beslut om justering av punkten 5.7 -

Särskilda bestämmelser avseende tilläggsavgift för fastighet utan fast

landförbindelse med fastlandet i fastställd taxa för rengöring (sotning) och

brandskyddskontroll.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:7.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Storstockholms brandförsvar

0h' M
Justerandes sig urer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:I I Dnr. KS 2020/0259

Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs
försäljning av fastigheten Berga 6:35 till Nystad

Stadsutveckling AB

Kommunfullmäktiges beslut

Arendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss.

Motivering till återremiss

Skälen för återremiss är:

Skäl 1) I kommunen pågår fler utredningar, uppdrag som ligger utanför den

befintliga lokalförsörjnjngsplanen. Det är förutom markförsäljning av Berga

6:35 till Nystad för etablering av ny aktör på den s k ”skolmarknaden”, det är

även Kommunstyrelsens ordförandes förslag att stoppa planerna för

utbyggnad av Österåkers gymnasium för att istället-pröva flytt av Österåkers

gymnasium till lokaler som idag inte finns till Östra Kanalstaden, inflyttning av

grundskola i Österåkers gymnasiums nuvarande lokaler i centrala Åkersberga

(alltså nära planerad skola i Berga 6:35). Sammantaget är det många olika idéer

som prövas oberoende av varandra och det saknas därför nu en sammantagen
skolstruktur och med det även ekonomiska bedömningar, därav föreslås att

ärendet återremitteras för att en sådan sammantagen struktur skall tas fram.

Skäl 2) Därutöver saknas analyser av en försäljning och etablering av ny
skolaktör för marken Berga 6:35, en sådan ska innehålla hur denna etablering

kommer att påverka befintliga kommunala som privata skolor på kort som lång

sikt utifrån elevunderlag och med det budgetpåverkan. Det finns en antagen

lokalförsörjningsplan, Ligger föreslagen etablering i linje med den.

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

I föreliggande tjänsteutlåtande presenteras ett förslag, som innebär att

Kommunfullmäktige lämnar sitt medgivande till att Armada
Kommunfastigheter AB försäljer fastigheten Berga 6:35 till Nystad

Stadsutveckling AB 559113-3375, som har visat intresse för att förvärva

fastigheten i syfte att möjliggöra för extern skolleverantör att etablera sig i

Österåkers kommun.

Forts.

0“ h
Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande
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Fotts. KF § 5:11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-06-16, § 7:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04.

Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2021-06-02, § 4:4.

Styrelseprotokoll Armada Kommunfastigheter AB, 2021-05-20, § 87.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-01-11, § 1:11..

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkari första hand återremiss av ärendet samt

yrkar i andra hand avslag på ärendet.

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 bifall till återremissyrkandet.

Efter att Anneli Hogreve (M) muntligen röstat “ja” utfallet omröstningen med
29 ja-röster, 18 nej-röster, 2 har avstått och 2 är frånvarande.

17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss.

Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen
genomen minoritetsåterremiss med motivering anförd av

Ann-Christine Furustrand (S).

Omröstningslista KF § 5:! I

Därefter konstaterar ordföranden att nästkommande ärende på dagordningen,

ärende 11 - Svar på motion nr 3/2021 från Francisco Contteras (V) - Bygg en

kommunal skola på Berga 6:35, Vilken rör samma fastighet, därmed utgår från

att behandlas vid dagens sammantäde. Ordföranden finner att fullmäktige

samtycker till detta.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvalningen,

Armada Kommunfastigheter AB

0h»
Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande
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2021 06 21 5:11/2021 ÖSteråk
M:18, 5:9, RP:5, SD25, Lz4, 033, V5, IVIP12, KD12

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher

Klein

Roszkowska

Funhammar
Netterström

eanette Widén

Söderström

redrik

Grims Klein

Widén

ansson

Lindow

Monica Hinders

-Li Hilbert

Pålhammar

Ekstrand

Ottosson

Furustrand

Olsson

Westerlund

Frid

Embäck
Pettersson

onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar

Hans

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

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

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Borelid
'

Hermansson

Abdullah

Molin

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

H
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KF § 5; I 2 Dnr. KS 2020/0248

Köp av fastigheten Husby 3:27

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna köpeavtal mellan kommunen och bolaget Husby
3:27 AB för fastigheten Husby 3:27.

Anmälan om jäv

Björn Molin (-) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Deltar ej i beslutet

Hans Hellberg (RP) deltar ej i beslutet.

Reservation

Reservation mot beslutet från Socialdemokraterna.

Vi ställde oss bakom en återremiss av ärendet då det uppstått oklarheten kring

värderingarna av fastighet/mark. Återremissen gick igenom. Vid dagens

fullmäktigesammanträde står Vi här med samma oklarheter på grund av att våra

skäl för återrerniss helt har nonchalerats, dessutom utan några som helst till

ärendet lagda sakliga skäl för det. En minoritet kan begära återremiss och den

rätten finns för att stärka de demokratiska beslutsprocesserna, respekten för

den rätten saknar Vi. Vi kan därför inte göra något annat än att yrka avslag och

Vi tror att, om man så hade velat kunde det ha gjorts en bättre affär för

kommunens skattebetalare än den som nu alliansens beslutat genomföra.

Ann-Christine Furustrand (S)

Protokollsanteckning

Vi konstaterar att alh'anslednjngen inte har tillmötesgått våra frågor i

återremissyrkandet. Vi anser inte att värderingen är redovisad på ett korrekt

sätt.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Kommunen har i sin översiktliga planering utpekat en framtida Vägsttäckning

över fastigheten Husby 3:27. Fastighetsägaren har, medveten om strukturskiss

och kommunens planer, inkommit med en ansökan om förtida inlösen av

fastigheten med anledning av kommunen tänkta, och redan påbörjade,

utvecklingsplaner för området.

Forts.

0h M
Justerandes: naturer Utd sbes kandeg "38 W
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Forts. KF § 5:12

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-06-16, § 7:5.

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-05-24, § 4:8, återremitterat.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-03, § 5:12.

Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-23.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet.

\

Anders Borelid (SD) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Francisco Contreras (V) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkande

om avslag föreligger.

Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner

att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för avslag på ärendet.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster, 16 nej-röster, 1 har avstått och 2 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF § 5: I 2

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JusterandeSLig urer Utdragsbestyrkande
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Mz18, S29, RPz5, SD:5, L24, Cz3, V:3, 1\/IP:2, KD:2

Ledamöter

Namn Ersättare ja Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska

Christina Funhammar Mats 'brant

Kenneth Nettersttöm

Isabelle

eanette Widén

Söderström

Fredrik
' H

Camilla

Widén

ansson

H
Lindow

Michaela Monica Hinders

-Li Hilbert

Pålhammar

Ekstrand

Mikael Ottosson

Furustrand

Rosita Olsson

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

Westerlund

Lars Frid

Embäck
Pettersson

onas onsson

Selander

Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouvillc

Borelid

LeifHermansson

Abdullah

Molin Staffan Lundmark -

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

ULTAT
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KF § 5:I3 Dnr. KS 20|7l037|

Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av

fastigheten Tuna 3: I, mellan kommunen och Kanalstaden

Osteråker AB

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna föreslaget markanvisningsavtal, avseende del av

fgstigheten Tuna 3:1, mellan Kommunen och Kanalstaden
Osteråker AB.

Anmälan om jäv

Hans Hellberg (RP) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av

ärendet.

Reservationer

Reservation från Socialdemokraterna.

Ärendet återrerrütterades från Kommunfullmäktige med skriftligt angivna skäl.

Det framgår inte i handlingarna på Vilket sätt som kommunens antagna

riktlinjer för markanvisning har följts. Vi anser att den pågående

”förutsättningslösa
”
skoluttednjngen bör inväntas innan beslutet' om

markanvism'ng då utredningen inbegriper området med plan för lokaler för en

gymnasieskola samt en idrottshall. Vid dagens fullmäktigesammanttäde

återkommer ärende i precis samma skick som när den återemitterades,

oppositionens angivna skäl för återremiss har helt nonchalerats, dessutom utan

några som helst till ärendet lagda sakliga skäl för det. En minoritet kan begära

återremiss och den rätten finns för att stärka de demokratiska

beslutsprocesserna, respekten för den rätten saknar vi.

I det läget Väljer Vi att yrka avslag på hela ärendet. Vi tror inte att det är

lämpligt att lägga en skola, som Österåkers gymnasium, samt en idrottshall här,

det är ocentralt, och det ökar på trafiken på Österskärsvägen som redan idag är

omfattande. Vi noterar att det till kommunen också inkommit en skrivelse från

sex intilliggande bostadsrättsföreningar med synpunkter som borde beaktas.

Ann-Christine Furustrand (S)

Miljöpartiet anser att man i de presenterade handlingarna inte kan påvisa att

man följer kommunens riktlinjer för markanvisning. Framförallt så handlar det

om att det inte på något sätt kan presenteras på vilket sätt just den utpekade

exploatören är mest lämplig att få förtur till marken. Den i riktlinjerna

kravställda ansökan som ska lämnas i till kommunen inför hantering av en

direktanvisning finns inte registrerad som handling i ärendet.

Forts.

OWM
Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:13

Detta sammatget skapar en onödig osäkerhet kring den valda exploatörens

lämplighet. I markanvisnmgsavtalets text framgår inte att en stor del av

markområdet är starkt förorenat, varför vi anser att de formuleringar som finns

i texten inte är tillräckligt tydliga gällande de stora risker som området utgör för

människa och miljö. Området rymmer tydliga exponerings- och

spridningsrisker av mycket farliga ämnen för både hälsa och miljö, och det är

allvarligt, eftersom området uppnår riskklass 1. Kostnader och kommunens
kommande ansvar för marksanering är inför beslutet i KF svåra att bedöma.

Vidare noterar Vi att byggande i området i sig kommer att vara en utmaning

och behöva anpassas till hållbarhetsmål, klimatanpassningsåtgärder,

dagvattenhantering och intressen för natur- och kulturmiljö. Dessa utmaningar

är svagt belysta i beslutsunderlaget.

Miljöpartiet reserverar sig därmed emot beslutet.

Jonas Jonsson (MP)

Sammanfattning

Markanvisning av del av fastigheten Tuna 3:1 . Del av fastigheten ingår i

detaljplaneläggnh1gen av föreslagen detaljplan ”Östra Kanal/staden 2” och syftet

med planuppdraget är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling av

Östra Kanalstaden. Markanvisningsavtalets syfte är att i ett tidigt skede ge

förutsättningar för samt ligga till grund för en framtida marköverlåtelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-06-16, § 7:6.

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-05-24, § 4:9, återremitterat.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-13, § 5:13.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-14, rev.

2021 -04-1 9.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkar avslag på ärendet.

Jonas Jonsson och Michael Selander (MP) biträder Ann-Christine Furusttands

(S) yrkande.

Forts .

Justerandes sig aturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:13

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkande

om avslag föreligger.
V

Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner

att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för avslag på ärendet.

Omröstningen utfallet med 31 ja-röster, 15 nej-röster, 3 har avstått och 2 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF § 5: I 3

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

0h h
Justerandes s natu rer Utdragsbestyrkande



2021 06 21

KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN
5:13/2021

M:18, 8:9, RP25, SD:5, L:4, Cz3, V23, MP2, KD:2

Ledamöter

Namn

Michaela Fletcher
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eanette Widén

Söderström

Fredrik
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Camilla

Widén

ansson

Mathias Lindow

Monica

Ritva

Michaela

Li Hilbert

Pålhammar

Ekstrand

Mikael Ottosson

-Christine Furustrand

Rosita Olsson

Westerlund

Lars Frid

Kn'sü'na Embäck
Pettersson

onas onsson

Selander

Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar

Hans

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville -

Borelid
'

Hermansson

Abdullah
'

rn Molin
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Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

FA
KF 513 - 2021

Ersättare

Mats 'brant

Monica Hinders

Aline

Thomas Klementsson

KF 5/202I

Österåk

Ja Nej Avstå

Uppdaterad 2021-06-29
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KF § 5: M Dnr. KS 202|/0002

Strategi för parker i Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Strategi för parker i Österåkers kommun med
tillägg innebärande att på sidan 21 i bilagan, komplettera med
text som säger att bilden är tagen i Båtsmans hundrastgård,

Båtmansvägen där hundar får springa fritt till skillnad från

övriga delar av Österåkers kommun samt komplettera med en
bilaga som anger nuvarande antal parker samt namn på dessa

parker.

Protokollsanteckning

jag vill trycka på ett par punkter i strategin för parker i Österåkers kommun.
Det ena rör avsnittet om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Plantera

gärna fruktträd och bärbuskar, inte bara prydnadsväxter. Nyttoväxterna är ofta

lika vackra. I övrigt instämmer jag i det som står i den gröna rutan på sidan 13.

Det andra rör utformningen av parkerna vad gäller säkerhet, trivsel och

trygghet. Växtlighet, belysning, mänsklig närvaro och samlingspunkter har

betydelse. Alla ska kunna Vistas i parkerna! Framkomlighet för personer med
rörelsehinder, personer med kognitiv svikt och svårt att orientera sig, personer

med nedsatt syn osv. Lekytor bör även ha partier med skugga speciellt där

småbarn sitter länge t.ex. i sandlådor. Diskutera förslagen som tas fram med
tillgänglighetsrådet!

Ritva Elg (L)

Hampe Klein (M), Arne Ekstrand (KD) och Anne-Li Hilbert (C) ansluter sig

till Ritva Elgs (L) protokollsanteckning.

Sammanfattning

Österåkers parker erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Parkerna

inbjuder till rekreation, lek och avkoppling och är samtidigt gröna miljöer för

biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Denna parkstrategi är ett strategiskt

planeringsdokument. Det kopplar översiktsplanens mål och strategier till

internationella-, nationella-, regionala- och kommunala- mål och riktlinjer för

grönstruktur och rekreation. Syftet med parkstrategin är att förtydliga

översiktsplanens mål och ambitioner för kommunens parker samt ge stöd i

kommunens planering, från strategisk till detaljerad nivå.

Forts.

JusteraZdes si aturer Utdragsbestyrkande
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Fotts. KF § 5:14

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg enligt:

På sidan 21 i bilagan, komplettera med text som säger att bilden är tagen i

Båtsmans hundrastgård, Båtmansvägen där hundar får springa fritt till skillnad

från övriga delar av Österåkers kommun samt komplettera med en bilaga som
anger nuvarande antal parker samt namn på dessa parker.

Hampe Kleiri (M), Arne Ekstrand (KD), Ann-Christine Furustrand_ (S), Anne-

Li Hilbert (C) och Roger johansson (RP) biträder Michaela Fletchers (M)

yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

frågan med ja besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvalttüngen

Justeranles natu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:|5 Dnr. KS 202|/0|49

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 4, § 5, § 8,

§ 11, § 13, § 14, § 17 och § 19 i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2021-05-14.

2. Kommunfullmäktiges beslut på sammanträde 2020-09-14 i

§ 5:3 innebärande att Kommunfullmäktiges möteslokal

tillsvidare omfattar även datasalarna ”Storträsket” och
”1.illträsket”, gäller fortsättningsvis med anledning av

pandemin.

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom
Arvodesberedningen, beakta Kommunfullmäktiges beslut

om revideringi § 8 i sitt fortsatta arbete med att ta fram nya
arvodesbestämmelser för kommande mandatperiod.

Sammanfattning

Ärendet omfattar en allmän revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

avseende flertalet paragrafer. Ärendet har behandlats av Kommunfullmäktiges

gruppledare och omfattar revidering i paragraferna 4 - När och var

sammanträden ska hållas, 5 - Kallelse till sammanträden mm, 8 - Fullmäktiges

valberedning, 11 - Talarordning, 13 - Protokoll och skrivelser, 14 -

Interpellationer, 17 - Medborgarförslag och 19 - Redovisning av uppdrag enligt

Kommunallagen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-14.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

justeraLdes si naturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:15

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

Arvodesberedningen

Akt

Oh'W
Justerandes sig turer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: I 6 Dnr. KS 20I8/0283

Val av gruppledare för (RP) för resterande del av

mandatperioden 20 I 8- I 0-22 - 2022- I O-I4

Kommunfullmäktiges beslut

Till Kommunfullmäktiges gruppledare för (RP) för resterande

del av mandatperioden 2018-10-22 - 2022-10-14 väljs;

Roger Johansson (RP) gruppledare

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av gruppledare för (RP) i Österåkers

Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

oh x
Justerandes s natu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: | 7 Dnr. KS 20I8/0283

Övriga Valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Val

1. Alex Gorton (SD) väljs till nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

resterande del av mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.

2. Leif Hermansson (SD) väljs till nämndeman vid Attunda
Tingsrätt för resterande del av mandatperioden
2020-01-01 - 2023-12-31.

3. Glenn Viklund (S) väljs till personlig ersättare för ombudet Ann-
Christine Furustrand (S) i Förbundsmöte Storsthlm för

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

Sammanfattning

Ärendet omfattar val med anledning av entlediganden.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Därutöver nomineras Alex Gorton (SD) och Leif Hermansson (SD) som hya
nämndemän Vid Attunda Tingsrätt.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag samt enligt nominering från (SD) och finner frågorna med ja besvarade.

Expedieras

Attunda Tingsrätt,

Förbundsmöte Storsthlm

“hlw
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: I8 Dnr. KS 2020/0I34

Svar på motion nr I2/2020 från Andreas Lennkvist

Manriquez (V)
- Medlemskap i UNESCO:s europeiska

koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Kommunfullmäktiges beslut

ånse motion nr 12/2020 besvarad med hänvisning till att

Osteråkers kommun redan arbetar med frågor kring

diskriminering och rasism utifrån en rad olika styrdokument.

Sammanfattning
I en motion väckt i kommunfullmäktige, 2020-06-14, föreslår motionären

Österåkers kommun ska ansöka om medlemskap i ECCAR samt ansluta sig till

SKst nätverk för ECCAR kommunerna. Vidare föreslås att Österåkers

kommun ska ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot rasism och

diskriminering utifrån ECCARS:s tiopunktsprogram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:17.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-05-20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-04-12.

Förslag till beslut

Andreas Lennkvist Manriquez (V) 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.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Efter att Ritva Elg (L) muntligen röstat “ja” utfallet omröstningen med 36 ja-

röster, 13 nej-röster och 2 är frånvarande. Kommunfullmäktige har således

beslutati enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

om LA-
Justerandes sig turer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:18

Omröstningslista KF § 5:|8

Expedieras

Akt

0“ h
Justerandes sig atu rer Utdragsbestyrkande
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Ledamöter

Namn Ersättare

Fletcher

Klein

Roszkowska

Christina Funhammar Mats 'brant

Kenneth Netterström

Isabelle

eanette Widén

Söderström

Fredrik

H

Camilla Grims Klein
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'Widén

Bror ansson

Berndt

Mathias Lindow

Monica

Ritva

Michaela Monica Hinders

Li Hilbert

Pålhammar

Ekstrand

Mikael Ottosson

-Chrisüne Furustrand

Rosita Olsson

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck
Pettersson

onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Lennkvist

Norma Aznar

Hans

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Borelid
'

Hermansson

Abdullah
B' Molin

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

h
KF 518 - 2021 Uppdaterad 2021-06-29
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KF § 5:I9 Dnr. KS 2020/0 I 83

Svar på motion nr I6/2020 från Ann-Christine

Furustrand (S) och Lars Frid (S)
- Strategi och

handlingsplan för ett äldrevänligt Österåker

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 16/2020 besvarad med hänvisning till det

arbete som pågår i Österåkers kommun i form av att

kommunen har ett Förvaltningsövergripande arbetssätt genom
att samtliga förvaltningar inom sitt ansvarsområde arbetar

mot Kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål

”Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre

och personer med funktionsnedsättning” och ”Invånarna ska

uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott

bemötande i all kommunal service.”, samt att WHO:s åtta

områden anses vara integrerade i Kommunfullmäktiges
inriktningsmål och därmed saknas anledning att ansöka om
medlemskap hos WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

Sammanfattning
I motion väckt i Kommunfullmäktige 2020-09-14 § 5:15, lämnar motionärerna

tre förslag innebärande att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en

nämndövergripande ”strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt

Österåker”, att strategi- och handlingsplanen utarbetas med en ingående

”äldremedborgardialog” samt att Kommunstyrelsen för Österåker ansöker om
medlemskap iWHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-05-31, § 6:18.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-05-20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-10.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2021-04-21, § 4:13.

Förslag till beslut

Lars Frid (S) yrkar bifall till motionen.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

(L

Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 5:19

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 35 ja-röster, 13 nej-röster, 1 har avstått och 2 är

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

Omröstningslista KF § 5:l9

Expedietas

Akt,

Vård- och omsorgsnämnden

0h w-
Justerandes naturer Utdragsbestyrkande
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Pålhammar
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Ottosson
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Westerlund
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Olin

ohan Boström

Gardner

SULTAT

L
KF 519 - 2021 Uppdaterad 2021-06-29
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KF § 5:20 Dnr. respektive motion. KS 202|l0027

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 27/2021, nr 28/2021, nr 29/2021, nr 30/2021,

nr 31/2021 och nr 32/2021 får väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellation nr 8/2021 får ställas och besvaras Vid ett

kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har 8 motioner inkommit.

Av

1. Motion nr 27/2021 Ann-Christine Furustrand (S)

- Öka trycket på Trañkverket så att hålen fylls igen

2. Motion nr 28/2021 Ann-Christine Furustrand (S)

- Rusta upp och snygga till Stationsvägen!

3. Motion nr 29/2021 Ann-Christine Furustrand (S)

- Samling för att lösa trañkproblemen - förbered

för förbifart och satsa på lokala busslinjer

4. Motion nr 30/2021 Ann-Christine Furustrand (S)

- Underhåll och utbyggnad av förskolor

och skolor skall inte fmasnsieras

av skolpengen

5. Motion nr 31/2021 Michael Selander (MP)
- Uppföljning av åtgärder för Österåkers

Kh'matanpassningsplan

6. Motion nr 32/2021 Michael Solander (MP)
- Delningsboende för unga vuxna

Fotts.

:L
ustera des si aturer Utdragsbestyrkande
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Till dagens sammanträde har 1 interpellation inkommit.

Av

1. Interpellation nr 8/2021 Peter Numrmert (RP)
- Avser Bergsättraskolan och kommunens
bemötande av elever och föräldrar, samt att

kommunen använder 9-åringar som
ekonomiska utjämningsposter.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 27/2021, nr 28/2021, nr 29/2021,
nr 30/2021, nr 31/2021 och nr 32/2021 medges väckas.

Ordföranden föreslår att interpellation nr 8/2021 medges ställas och besvaras

vid ett kommande sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

justerandes si atu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:2I Dnr. KS 202 IIOI74

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslag nr 14/2021 -Minska följder av breddning i

Sätterñärden - medges väckas och remitteras till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 14/2021 har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2021-06-10.

Propositionsordning

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

Expedieras

Tekniska nämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Akt

Ohw
justerandes sig tu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:22

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22.10 och önskar fullmäktige

en trevlig sommar.

Juiüies sig turer Utdragsbestyrkande


