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Österåker

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 202I

§§ Ärende

KF § 3:I Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av justerare

KF § 3:2 Ordföranden informerar

KF § 3:3 Fastställande av dagordning

KF § 3:4 Anmälningar

KF § 3:5 Frågor och interpellationer

KF § 3:6 Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020

KF § 3:7 Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag samt för

visa organisationer där Osteråkers kommun är ägare eller annars har intressen

KF § 3:8 Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 avseende

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Osteråkers kommun samt vissa

organisationer där Osteråkers kommun är ägare eller annars har intressen

KF § 3:9 Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun

KF § 3:I0 Österåkersvatten AB:s framställan angående bildande av bolag för framtida

reningsverk i Margretelund I6:95

KF § 3:I I Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard

KF § 3: I 2 Policy för upphandling i Österåkers kommun

KF § 3: I 3 Förordning (2021:8) om särskild begränsning för att förhindra spridning av

sjukdomen covid- I 9

KF § 3:I4 Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar

KF § 3: I 5 Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i

Osteråkers kommun

KF § 3: I 6 Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 202I med anledning av

pandemin

KF § 3: I 7 Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

!WW



KF§3H8

KF§3H9

KF§320

KFçau

KF§322

KF§323

KF§3Q4

KF § 3:25

KF§326

KF§327

KF§328

KF§329

KF§330

Österåker

Val av en ordförande, två styrelseledamöter och en suppleant i NYAB

Val av en lekmannarevisor och en Iekmannarevisorssuppleant i NYAB

Övriga valärenden

Svar på motion nr I0/20I8 från Björn Molin (RP) - Angående grovsophämtning

Svar på motion nr 4/2020 från Kristina Embäck (S)
- Samverkan för motorban

Svar på motion nr 8/2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela

Westerlund (S)
- Permanenta Iärarlönelyftet

Svar på motion nr 9/2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela

Westerlund (S)
- Heltidsarbete som norm

Syar på motion nr 2I/2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder till

Osteråker

Svar på motion nr 27/2020 från Anders Borelid (SD) - Motion om
kameraövervakning i centrum

Svar på motion nr 28/2020 från Anders Borelid (SD) - Motion om att införa

kommunala ordningsvakter i Österåker

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Sammanträdets avslutande



II 0O Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktigesteraker
202._04_26

KF§3: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 3:1 /2021 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

onsdagen den 5 maj kl. 13.00 i kommunkansliet, Alccahuset, Åkersberga. Det
justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens
webbplats och på den officiella anslagstavlan i Alccahuset, Åkersberga.

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

Johan Boström (M) och Margareta Olin (S)

Bilaga 3: I /202 I Närvarolisca

SK
Justeran es signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-04-26 Österåker
Mandatfördelning: M: 18, 529, RP:5, SD:5, Lz4, C23, V13, MP:2, KD22

Bilaga 3: I [202 I Närvaro/Upprop * = närvarade på distans via Microsoft Teams
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare I/2
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2021-04-26

Österåker
Bilaga 3:Il2020 Närvaro/Upprop Ersättare
* = närvarade på distans via Microsoft Teams
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)
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202 I -04-26

KF § 32

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att deltagande på distans har medgivits vid detta

sammanträde.

Distansdeltagarna ser översiktsbildcr 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 distansdcltangde 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 Växcltjänstgöring inte tillåts, kan ledamoten för

vilken ersättare satts in, ej återinträda i tjänstgöring.

En distansdcltagande ledamot begär ordet och röstar Via Plenum debatt - och
voteringssystem. Anföranden som hålls av distansdcltagande 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.

.Ajournering för middag kommer att ske under kvällen med två sittningar.

Oh'aA
Justerandes ignatu rer Utdragsbestyrkande



,, Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 | -04-26

KF § 3:3

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 3g -
Protokoll från dagens Kommunstyrelsesammanträde.

Protokollet kompletterar handlingarna för ärende:

6 - Årsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och dess bolag,
'10 - Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard

14 - Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för

förtroendevalda i Österåkers kommun,
15 - Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021 med
anledning av pandemin.

Det har även dukats ett förord av Kommunstyrelsens ordförande i ärende om
Årsredovisning för Österåkers kommun.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa reviderad dagordning och
finner frågan med ja besvarad.

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande



LL, Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

KF § 3:4 Dnr. KS 202I/0046

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

;1. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-22

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 37 /2019, nr 2/2020
och nr 16/2020

c. Vård* och omsorgsnämndcns svar på medborgarförslag nr 15/2020
- Tillsätt grupp med utevistelseombud för personer med behov i

riskgruppcn 70 plus

d. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av

uppdrag nr 27 i Budget 2020 - Utreda framtida behov av SP I och
språkintrøduktion

6. Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndcns svar på

revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och
omsorgsnämnden

f. Länsstyrelsen har utsett ny ledamot för (S), .Anders Pettersson (8),

nya ersättare för (S), Daniel Lundin (S) och Elisabeth Karlstcdt (5)

samt ny ersättare för (RP), Sven Ragnelid (RP) i Kommunfullmäktige
g. Protokoll från dagens Kommunstyrelsesammanträde 2021-04-26

Expedieras

Akt

Om 3 Sk
Juste ndessignaturer Utdragsbes rkandety
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KF § 3:5 Dnr. KS 202I/0I 36

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Fråga från Margareta Olin (S) angående medborgarförslag om
utevistelseombud medges ställas.

2. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L)
har besvarat frågan ställd av Margareta Olin (S).

Expedieras

Kommunkansliet

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

KF 5 3:e Dnr. KS 202I/0089

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2020 noteras

till protokollet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige m.m. (KF) hade år 2020 en budgetram på -8 600 tkr. KFS
utfall för perioden uppgick till -7 338 tkr Vilket motsvarar en avvikelse emot
budget om '1 262 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22 § 3:15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-09.

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

Ekonomiavdelningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



LL? ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

KF § 3:7 Dnr. KS 202I/0044

Arsredovisning för år 2020 för Österåkers kommun och
dess bolag samt för visa organisationer där Osteråkers

kommun är ägare eller annars har intressen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna årsredovisning för Österåkers kommun 2020
med redaktionella ändringar.

2. Årsredovisning för år 2020 för Armada Fastighets AB,
godkänns.

3. Årsredovisning för år 2020 för Roslagsvatten AB, godkänns.

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid

bolagsstämma för Armada Fastighets AB och
Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för

år 2020 för respektive bolag.

5. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt

avseende de kommunala bolagens ändamål i förhållande till

gällande ägardirektiv och bolagsordningar.

6. Årsredovisningar för år 2020 för Kommunalförbundet
Storstockholms brandförsvar, Samordningsförbundet
Roslagen, Visit Roslagen AB, Inera AB,
Stockholmsregionens Försäkring AB och AB Vårljus

godkänns.

7. Konstaleta att 3 av dotterbolagen inom Annadakoncernen;
Armada Mellansjö AB, Armada Projektfastigheter AB och
Armada Stenhagen AB har upphört genom fusion under
2020.

Forts .

05%
Justerande SI naturer Utdragsbes rkande8 cY
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202 I -04-26

Forts. KF § 3:7

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har i enlighet med Lag om kommunal
bokföring och redovisning sammanställt årsredovisning för Österåkers

kommun avseende år 2020. Denna innehåller förutom bokslut för nämnderna
också en sammanställd redovisning där det hclägda kommunala bolaget

Armada Fastighets AB, inkl. dotterbolag, samt ägda delar av Roslagsvattcn AB,
inkl. dotterbolag ingår.

Resultatet för Österåkers kommun 2020 uppgår till 220,7 mnkr. Resultat vid

avstämning mot balanskravet är 197,8 mnkr. Resultatet i den sammanställda

resultaträkningen som inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 270,9 mnkr.
Ärendet avser även Årsredovisningar för år 2020 för vissa organisationer där

Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen, samt ställningstagande

avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt visavi de kommunala bolagens

ändamål i förhållande till gällande ägardirekriv och bolagsordningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-04-26, § 4:4

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:16.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-04-14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021 -()3-1 1.

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar fullmäktige om utskickat missiv avseende formell

hantering av ärende 6 och 7 på dagordningen samt föreslår att denna ligger till

grund för Kommunfullmäktiges hantering och finner att fullmäktige samtycker
till detta.

Debatt genomförs först genom en övergripande debatt vilken inleds genom
inledningsanföranden från de politiska partierna.

Därefter debatteras nämnder och organisationer enligt följande ordning:

Kommunfullmäktige
Val- och demokratinämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Förskole- Och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Teknisk nämnd
Kommunstyrelsen
Armada-koncernen

Roslagsvatten-koncernen

Forts.

Justelnde signaturer Utdragsbestyrkande



LE Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

Forts. KF § 3:7

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Mathias Lindow (L), Anne-Li I-Iilbert (C), Arne Ekstrand (KD) och Roger
johansson (RP) 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 ñnncr frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

Kommunens valda ombud,
Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB
Kommunalförbundet

Storstockholms brandförsvar,

Samordningsförbundet Roslagen,

Akt

Om (A

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:8 Dnr. KS 202I/009I

Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020
avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i

Österåkers kommun samt vissa organisationer där

Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga

nämnderi Österåkers kommun avseende verksamheten för

år 2020.

2. Notera Revisorernas redogörelse avseende verksamheten i

Osteråkers kommun för år 2020, till protokollet.

3. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid årsstämma
för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för

att bevilja styrelsen och verkställande direktören

ansvarsfrihet avseende verksamheten för år 2020.

4. Bevilja ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet
Storstockholms brandförsvar avseende verksamheten för år

2020.

5. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Roslagen avseende verksamheten för år 2020.

6. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid årsstämma
för Visit Roslagen AB, Inera AB och Stockholmsregionens
Försäkring AB, rösta för att bevilja ansvarsfrihet för

styrelsens ledamöter och verkställande direktören för år

2020.

7. Notera att slutstämma för AB Vårljus hållits där likvidatorn

beviljats ansvarsfrihet för perioden från den 1 januari 2020
till och med den 25 mars 2021.

Forts.

?^

Juster nde signaturer Utdragsbestyrkande



4 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

Forts. KF § 3:8

8. Notera till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut

avseende revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende år

2020 i de fall personen varit jävig.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagcns bestämmelser ska de revisorer som kommunen utser

för kommunala granskning av den förvaltningen varje år till

Kommunfullmäktige avge berättelse med redogörelse för resultatet av den
revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret. Om
anmärkning framställs ska anledningen till detta anges i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida

ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. Bestämmelserna i Kommunallagcn beträffande

revision och ansvarsprövning innebär även att fullmäktiges beslut om att

bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart
obehövligt. Motiveringen syftar till att göra tydligt vilka omständigheter som
legat till grund för fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges ordförande har

tagit del av revisionsberättelser och i förekommande fall, granskningsrapportcr,

för Kommunstyrelsen och Övriga nämnder i Österåkers kommun, Armada
Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms

brandförsvar, Samordningsförbundct Roslagen, Visit Roslagen AB, Inera AB,
Stockholmsregioncns Försäkring AB och AB Vårljus.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag av Kommunfullmäktiges ordförande daterat 2021-04-12.

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att jävsituation föreligger vid fullmäktiges

behandling av revisionsberättelser för år 2020. Detta innebär att när nämnd
eller styrelse behandlas får ledamot eller tjänstgörande ersättare inte yttra sig

eller delta i behandling eller beslut under behandling av den nämnd eller

styrelse där ledamot eller tjänstgörande ersättare innchaft uppdrag under 2020.

Trots jäv får dock presidieledamöter för den nämnd eller styrelse som
behandlas, yttra sig i syfte att förklara sig.

Vi kommer att notera till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut avseende revisionsberättelser

eller ansvarsfrihet avseende år 2020 i de fall personen varit jävig.

Den kommunala revisionens ordförande, Bengt Olin (S) redogör för

revisionsberättelsen för år 2020.

Forts .

?grande signaturer Utdragsbestyrkande



Justeandes ignatu rer

L Österåker

Forts. KF § 3:8

Propositionsordning

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

Ordföranden konstaterar att endast beslutsförslag från Kommunfullmäktiges
ordförande föreligger, och frågar om detta kan blir fullmäktiges beslut samt

ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

De förtroendevalda revisorerna

Kommunens valda ombud,
Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB
Kommunalförbundet

Storstockholms brandförsvar,

3
Samordningsförbundct Roslagen

Akt

\

A
Utdragsbestyrkande
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202 I -04-26

KF § 3:9 Dnr. KS 202I/0048

Justering av Taxa för tömning av hushållsavfall

Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta Taxa för tömning av hushållsavfall i Österåkers

kommun, daterad 2021-02-10.

2. Taxan gäller från det att Kommunfullmäktiges beslut

vunnit laga kraft.

Sammanfattning
I en justering av ”Taxa för tömning av hushållsavfall Österåkers kommun” för

Österåkers kommun föreslår Österåkersvatten ändringar av tjänster och
avgifter. Regleringen syftar i detta fall främst till att justera den gällande taxan,

som med riktning mot hög miljömålsuppfyllnad fick en felaktig effekt, där

kunder med hög grad av källsortering missgynnades.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:4.

Samhällsbygåmadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2021-02-10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag med ändring innebärande att taxan gäller från det

att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifail yrkats till Kommunstyrelsens förslag

med ändring och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnncr
frågan med ja besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

\ \

of
Jigdes süturer Utdragsbestyrkande
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202 I -04-26

KF § 3: IO Dnr. KS 202|/0060

Österåkersvatten AB:s framställan angående bildande av

bolag för framtida reningsverk i Margretelund I6:95

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdra till Österåkervatten AB att bilda ett nytt, med
Vaxholmsvatten AB samägt dotterbolag - ”NYAB”, vars

syfte och ändamål är att anlägga, äga, förvalta och driva det

nya reningsverket i Margretelund.

2. Uppdra åt Österåkervatten AB att genomföra den framtida

process och plan samt därtill hörande åtgärder, i enlighet

med framställan, Bilaga A, p. 3.

3. Efter ombildning av fastigheten Österåker Margretelund
16:95 med befintligt reningsverk, med utgångspunkt från

värdeutlåtande (Bilaga A1) försälja del av fastigheten till

”NYAB”.

4. Godkänna aktieägaravtal mellan Österåkervatten AB och
Yaxholmsvatten AB, enligt bilaga A2, samt uppdra åt

Osteråkervatten AB att ingå aktieägaravtalet.

5. Godkänna bolagsordning för ”NYAB”, enligt bilaga A3,
samt uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid

bolagsstämma i ”NYAB” rösta för att anta föreslagen

bolagsordning.

6. Godkänna kostnadsfördelning mellan Österåkervatten AB
och Vaxholmsvatten AB och investering enligt framställan,

bilaga A, p. 6.

7. Utse ledamöter och suppleanter i ”NYAB:s” styrelse, i

enlighet med NYAB:s bolagsordning samt Österåkers
kommuns Valberednings förslag (se § 3:18 i protokollet).

Forts.

:iår/ideas Enaturer Utdragsbestyrkande



i! Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

Forts. KF § 3:10

8. Utse lekmannarevisoECt i enlighet med ”NYAst”
bolagsordning samt Osteråkers kommuns Valberednings
förslag (se § 3:19 i protokollet).

9. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid

Österåkersvatten AB:s bolagsstämma, i övrigt rösta i

enlighet med Österåkers Kommunfullmäktiges beslut i

detta ärende.

10. Godkänna att gällande ägardirektiv för Roslagsvatten AB i

tillämpliga delar gäller även för ”NYAB”.

11. Godkänna att Österåkers kommun går i borgen, så som för

egen skuld, för Österåkervatten AB, i enlighet med den
ansvarsfördelning som gäller enligt aktieägaravtalet med
Vaxholmsvatten AB.

Sammanfattning

Österåkers kommuns reningsverk i Margretelund och Vaxholms stads

reningsverk i Blynäs kommer inom den närmaste tiden att nå sina

kapacitetstak. För att kunna tillgodose behovet av allmänt VA behövs en ny,

utbyggd avloppsreningslösning, som beräknas stå färdigt år 2026.

Roslagsvatten AB har presenterat förslaget om framtida reningsverk för VA-
huvudmännen i de båda kommunerna, Österåkervatten AB och
Vaxholmsvatten AB. I föreliggande ärende föreslås Österåkers

Kommunfullmäktige, att för sin del, bl. a. fatta beslut om att uppdra till

Österåkervatten AB (ÖVAB) att vidtaga åtgärder med syftet att tillskapa en

nytt och utbyggt reningsverk, belägen på fastigheten Österåker Margretelund

16:95. 'Underlag för beslut utgörs av Österåkervatten Ast framställan (Bilaga

A) och innefattar även en framställan om att bilda ett nytt, med
anholmsvnttcn AB, samägt bnlag, tills Vidare benämm ”NYA B”.

Vaxholms stad kommer att för sin del fatta likalydandc beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:18.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-23.

Forts.

<t:t)nde signaturer Utdragsbes rkandety
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Just ra

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

Forts. KF § 3:10

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

Vaxholm stad

Vaxholmsvatten .AB

Österåkersvatten AB
Akt

s signaturer Utdragsbestyrkande
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202 I -04-26

KF § 3;| | Dnr. KS 202I/0084

Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljard

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fördela statsbidraget Extra skolmiljard uppgående till

5 273 433 kr till Förskole- och grundskolenämnden
respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att i

sin tur fördela ut till samtliga huvudmän inom Stockholms
län som har inskrivna elever som är folkbokförda i

Österåkers kommun, i åk F-9 samt gymnasium, via peng.

2. Fördelning grundas på antal barn för respektive berörd
nämn och enligt de förutsättningar som råder för fördelning

av skolpeng i Osteråkers kommun.

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att, efter samråd mellan
berörda förvaltningar, samt under förutsättning av att staten

tilldelat kommunerna ytterligare statsbidrag, fördela

kommunens andel av statsbidraget till Förskole- och
grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att i sin tur fördela till samtliga

huvudmän i Stockholms län som har inskrivna elever

folkbokförda i Österåkers kommun i årskurs F-9 samt
gymnasieskolan, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26.

Sammanfattning

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Svcrigc med en

miljard kronor 2021. Bidraget fördelas proportionellt utifrån antalet barn och
unga som går i årskurs F- 9 samt gymnasium och är folkbokförda i kommunen.
Ärendet avser även ett uppdrag till Kommunstyrelsen att till Förskole- och
grundskolcnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fördela

kommunens andel av eventuella tillkommande statsbidrag på samma sätt som
skolmiljarden.

Forts.

tilndes signaturer Utdragsbes rkandety
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202 I -04-26

Forts. KF § 3:11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-04-26, § 4:8.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:26.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021 -04-26.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-08.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Francisco Contreras (V) yrkar på tillägg innebärande att kommunen ska i

samband med utbetalningen av statsbidragct informera skolorna att syftet med
den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolan för att

säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots

coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa

eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för

extra städning, att förbättra lärarnas arbetsmiljö, och att ge möjlighet att Öka

undervisningstidcn.

.Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att fördelningen av

den Extra skolmiljarden som tillför Österåker extra 5 273 433 kr redovisas

särskilt i Österåkerskommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2021, att det

framgår fördelningen på respektive skola och vad varje skola har kunnat

åstadkomma med detta välbehövliga tillskott.

Ann-Christine Furustrand (S) och Rogerjohansson (RP) biträder Francisco

Contreras (V) yrkande.

Michaela Haga (C) och Anders Borelid (SD) 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.

Ordföranden ställer därefter Francisco Contreras (V) tillägssyrkande mot
avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på tilläggsyrkandct och
nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Forts.

JusteZa es signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:11

Omröstningen utfallet med 34 ja-röstcr, “14 nej-röster och 3 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Francisco Contreras (V)

tilläggsyrkandc.

Propositionsordning

Ordföranden ställer avslutningsvis Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande mot avslag och ñnner att fullmäktige beslutat avslå

tilläggsyrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på tilläggsyrkandct och
nej-röst för bifall till tilläggsyrkandct.

Efter att Conny Ling (M), Brorjansson (M), Arne Ekstrand (KD) och Ivar

I-Iorst (RP) muntligen röstat “ja” utfallet omröstningen med 34 ja-röstcr, 11

nej-röster, 3 har avstått och 3 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande.

Omröstningslista KF § 3:I l a

Omröstningslista KF § 3:I I b

Expedieras

Förskole- och grundskolenämndcn,

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

Ekonomiavdelningen,

Akt,

Justera des ignaturer Utdragsbes rkandel ty
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Mandatförde

'

Mz18, 8:9, RP25, SDB, Lz4, Cz3, V:3, MP2, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå
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Klein
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Christina Funhammar
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canette Widén
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KF § 3;|2 Dnr. KS 202|/0080

Policy för upphandling i Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Fastställa och anta policy för upphandling i Österåkers
kommun.

2. Notera att den tidigare gällande policyn för

upphandling, därmed är upphävd.

Reservation

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

Sammanfattning
.Ärendet innebär att gällande styrdokument för upphandling upphävs och
ersätts med ny policy för upphandling i Österåkers kommun. Den nya policyn

innebär i korthet förtydligande av avtalsuppföljning, ansvar och roller.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:28.

Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteutlåtande 2021-03-16.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på att följande punkter tas med i policyn

för upphandling:
* Att Villkor ställs i enlighet med kollektivmtal för respektive bransch
* Att det ställs krav på god arbetsmiljö.
* Att det ställs kvalitetskriterier vid upphandling, ex i hemtjänsten att det finns

en tillräcklig personaltäthet, att inte för många olika personer tar hand om
samma brukare och att personal ska ha adekvat utbildning.
* .Att det ñnns rutiner för att kontrollera onormalt låga anbud.
* Att det finns rutiner för att kontrollera nystartade företag.

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

tilläggsyrkande.

Forts.

Y
Justerandes ignatu rer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF S 3:12

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.

Ordföranden ställer därefter Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkandc mot
avslag och ñnncr att fullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet och
nej-röst för bifall till tilläggsyrkandct.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, 12 nej-röster, 1 har avstått och 3 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Ann-Christine Furustrands (S)

tilläggsyrkande.

Ordföranden frågar om fullmäktige därutöver kan notera att den tidigare

gällande policyn för upphandling därmed är upphävd, och finner frågan med ja

besvarad.

Omröstningslisca KF § 3: I 2

Expedieras

Upphandlingsenheten,

Akt,

:ande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:I3 Dnr. KS 202|/0090

Förordning (202lz8) om särskild begränsning för att

förhindra spridning av sjukdomen covid- I 9

Kommunfullmäktiges beslut

1. Överlåta beslutanderätten enligt förordning (2021:8) om
särskild begränsning för att förhindra spridning av

sjukdomen covid-19, till Kommunstyrelsen eller av

Kommunstyrelsen utsett organ.

2. De, av Kommunstyrelsen eller av Kommunstyrelsen utsett

organ, fattade beslut att utfärda föreskrifter om förbud
kopplade till förordningen (2021:8) ska redovisas till

Kommunfullmäktige vid närmast kommande
sammanträde.

Sammanfattning

Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning

av sjukdomen covid-'19. Bestämmelsen ñnns i 8 kap '1

§ förordningen.

Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger kommunerna
rätt att utfárda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskild plats. Förutsättning för att utfärda en föreskrift om ett sådant

förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att

föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte

heller i Övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på '13
§ i lagen (2021:4) om

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

(pandemilagen).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021 -03-22, § 3:32.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts .

1A

usterandes ignatu rer Utd ragsbes rkandety
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Fox-ts. KF § 3:13

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

Akt

M..
Justerandes si naturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3: [4 Dnr. KS 202I/0098

Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges
webbsändningar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner utses till

ansvarig utgivare för webbsändning (direktsändning) av
Kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande Johan Boström
utses som ersättare till ansvarig utgivare efter Ingela
Gardner.

3. Kommunfullmäktiges 2: e vice ordförande Margareta Olin
utses som ersättare till ansvarig utgivare efter Ingela
Gardner.

4. Utgivaren ska inte vara ansvarig för det som sägs under
sammanträdet, utan varje ledamot eller annan
medverkande ansvarar själv för de eventuella

yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå.

Sammanfattning
Österåkers kommun sänder Kommunfullmäktiges sammanträden genom
webbsändning Via länk på kommunens webbplats. Kommunen tillhandahåller

även webbsändningarna i efterhand (on demand) enligt vad som är tillåtet

enligt webbtillgänglighetsdirektivet och lagen om tillgänglighet till digital

offentlig service. Kommunfullmäktige föreslås utse en ansvarig utgivare samt
ersättare för direktsändningarna. Sändningsverksamheten inklusive registrering

av ansvarig utgivare sker hos [VUndégbe/enfå'rprexx, radio 00/9 lv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:36.

Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteutlåtande 2021-03-15.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts .

p\
Juste ande signaturer Utdragsbestyrkande



II
0

,_ O Sa anträdes rotokoll för KommunfullmäktigeSteraker mm P
202 I -04-26

Forts. KF § 3:14

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Expedieras

Myndigheten för press, radio och tv,

Akt,

Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande
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KF§32|5 Dnr. KS 202I/0I24

Revidering av Bestämmelser om arvoden och

ersättningar för förtroendevalda i Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Revidera § 15 i Bestämmelser avseende arvoden och
ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda

m.m., innebärande ovillkorliga krav om att gruppledare,

som utsetts av Kommunfullmäktige, dels ska tillhöra ett

parti som är registrerat av Valmyndigheten, dels att berörda

partiet, efter allmänna val erhållit representation i

Kommunfullmäktige.

2. Vice gruppledare, som i förekommande fall utses genom
partiintema val, erhåller sammanträdesarvode när de
tjänstgör.

3. Tillägg till § 15 i arvodesreglementet innebärande att

beslutet gäller för såväl redan utsedda gruppledare som för

de gruppledare som framöver kommer att utses av

Kommunfullmäktige.

Anmälan om jäv

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

Sammanfattning

Villkoren för arvodering och ersättning till av Kommunfullmäktige utsedda

gruppledare behöver Förqrdligns. Därför Föreslås i detta ärende en revidering av

Österåkers kommuns styrdokument gällande arvodesbestämmelser, § 15.

Revideringcn gäller en grundläggande förutsättning för arvodcring av

gruppledare, som utsetts av Kommunfullmäktige, ska tillhöra ett parti som är

registrerat hos Valmyndigheten samt det berörda partiet, efter allmänna val,

erhållit representation i Kommunfullmäktige.

I förekommande fall utser de politiska partierna, genom interna val, Vice

gruppledare. För denna kategori utgår sammanträdcsarvode när de tjänstgör.

Forts.

uster nd s signaturer Utdragsbes rkande2 ty
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-04-26, § 4:5.

Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteutlåtande 2021-03-09.

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

Akt,

:ände signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:l6 Dnr. KS 202l/0020

Tillfällig nedsättning av vissa taxor och avgifter under

202I med anledning av pandemin

Kommunfullmäktiges beslut

1. En tillfällig avgiftsfrihet för ansökan och tillsyn av

serveringstillstånd under 2021 införs.

2. En tillfällig avgiftsfrihet för upplåtelse av allmän platsmark
avseende kategorierna marknader, kiosk och foodtruck,

uteserveringar samt torgplats under 2021 införs.

3. Beslutet om att 2021 tillfälligt inte ta ut avgift ska omprövas
senast i samband med Kommunfullmäktiges beslut om
budget 2022, planåren 2023 - 2024.

Anmälan om jäv

Peter Bilow (-) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning

Pandcmin har slagit hårt mot vissa branscher, särskilt mot företag verksamma
inom restaurang och hotell. För att stötta företagen och därmed minska risken

för konkurser och en ännu högre arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsfrihet

under 2021 för seweringsdllstånd och vissa typer av markupplåtelse.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-04-26, § 4:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-0'1-25, rev 2021-

01-28 rev 2021-04414.

Protokollsutdrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-04-20, § 3:8.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-26.

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 202'1-04-13, § 227.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-18.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

(A

Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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Roger johansson (RP) och .Anne-Li Hilbcrt (C) biträder Mathias Lindows (L)

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

Akt,

Tekniska nämnden,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Näringslivs- och utvecklingscnheten

Oh u
Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:I7 Dnr. KS 202I/0067

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk

omsorg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta revidgrade riktlinjer för förskola och pedagogisk
omsorg i Osteråkerrs kommun enligt bilaga 1.

2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
enligt bilaga 1 gäller från och med 2021-08-01.

3. Reviderade pengbelopp för förskola och pedagogisk
omsorg fastställs enligt bilaga 2, rev. 2021-03-22, från och
med 2021-08-01.

Reservationer

Ledamöterna för (8), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för

sina respektive egna förslag.

Reservation (RP)
Roslagspartiet yrkar avslag till reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk

omsorg.

1. Generellt sett innebär förslaget en besparing på barnomsorgen Vilket rimmar
illa med vårt mål som satts här i KF om att vi i Vår kommun skall skapa länets

bästa skola.

Förslaget leder till Ökande barngruppstorlek eller minskad personaltäthet.

Tvätt emot Vår målsättning här i församlingen.

2. Vi här i KP har tidigare gjort bedömningen att barnomsorg och förskola för

barn med barnlediga föräldrar skall

erbjudas med 30 timmar/vecka.

0 Täby erbjuder 25 timmar/vecka,

0 Norrtälje erbjuder 20 timmar/vecka.

0 Lagen kräver 15 timmar.

0 Kommunens åtagande i sverigeförhandlingen om nya bostäder

förutsätter att vi kan attrahera nya medborgare, ofta barnfamiljer med
behov av barnomsorg.

3. Förslaget innebär en budgetbesparing genom att minska vistelsetiden med
“10 tim/vecka för ett- till fyra-åringar med barnlediga föräldrar.

Forts.

Oh 0/

Justeran es signaturer Utdragsbestyrkande
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Om jag tolkar förslaget rätt så kommer barn till föräldralediga föräldrar som
valt längre vistelsetid än 15 timmar/vecka inte längre få Vistas på förskolan

under skollov.

4. Positiv skatteeffekt är en minskad kostnad i förskola och pedagogisk

omsorg.

5. Negativa effekter är:

0 Kommunen blir mindre attraktiv för barnfamiljer.

0 Barn med annat hcmsprák än svenska får mindre språkträning i ett

kritiskt språkinlärningsskcdc.

0 Förslaget leder totalt sett till något större barngrupper, och lokalt tidvis

betydligt större

- vilket går mot strävan mot mindre barngrupper i förskolan.

0 Det blir svårare för framför allt mindre fristående förskolor att planera

och anpassa bemanning efter varierande intäkter

- Förutsättningar måste finnas även för små förskolor, som Åsättra eller

Tärnan i Österskär.

- Det måste vara möjligt att driva en verksamhet där barngrupperna inte

riskerar att bli för stora.

- Det liggande förslaget slår hårt mot små enheter som inte kan flytta resurser

mellan olika barngrupper.
- Roslagspartict värnar valfriheten och vikten av att även mindre förskolor ska

ha möjligheter att driva verksamhet med kvalitet.

6. Låg skatt är bra men får inte vara ett självändamål i kommunens
verksamheter.

7. Alliansen tycks ha svårt att se konsekvenserna för kommunens invånare och

för de Viktiga verksamheter som bedrivs av mindre och mellanstora företagare i

kommunen.
8. Roslagspartict värnar barnen, föräldrarna samt både mindre och större

verksamheter.
* Därför yrkar Roslagspartict avslag till ändringar i riktlinjerna för förskola och

pedagogisk omsorg.

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers

kommun avser regler gällande vistelsetid för barn till föräldralediga

vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg innebärande att vistelsetiden

för barn 1-4 år ändras från 30 timmar per vecka till 20 timmar per vecka

exklusive skollov.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:27.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Hampc Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i första hand avslag på ärendet samt yrkar i

andra hand på ändring enligt:

1. Alla barn till föräldralediga har lika antal timmar i sin verksamhet.

2. Vistelsctidcn blir 25 timmar per vecka för barn 1-5 år.

3. Följande mening ”I möjligaste män ska hänsyn tas till vårdnadshavares

önskemål” på sidan 9 i Rikt/z'rybrfb'r/öryko/a 00/9 pedagogik 07715073 tas bort.

Ingela Westerlund (S) biträder .Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

Peter Nummcrt (RP), Michael Solandcr (MP) och Norma Aznar (V) biträder

Ann-Christine Furustrands (S) avslagsyrkande.

Peter Nummert (RP) yrkar avslag på Ann-Christine Furustrands (S)

ändringsyrkande.

Anders Borelid (SD) och .Arne Ekstrand (KD) biträder Hampa Kleins (M)
yrkande.

Propositionsordning

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.

Efter att Kristina Embäck (S) muntligen röstat “nej” utfaller omröstningen

med 29 ja-röster, 18 nej-röster, 1 har avstått och 3 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag. Yrkande om avslag har därmed fallit.

Propositionsordning

Därefter ställer ordföranden bifall till Ann-Christine Furustrands (S)

ändringsyrkandc mot avslag och ñnner att fullmäktige beslutat avslå .Ann-

Christine Furustrands (S) ändringsyrkande.

Forts.

L\
nde ignaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på Ann-Christine

Furustrands (S) ändringsyrkandc och nej-röst för bifall till Ann-Christine

Furustrands (S) ändringsyrkandc.

Omröstningen utfallcr med 29 ja-röstcr, 14 nej-röster, 5 har avstått och 3 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Ann-Christine Furustrands (S)

ändringsyrkandc innebärande att fullmäktige beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslagi sin helhet.

Omröstningslista KF § 3:I7a

Omröstningslista KF § 3:I7b

Expedieras

Förskole- och grundskolenämnden,

Ekonomiavdelningen

Akt

ik

Justerandes gnatu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:I8 Dnr. KS 20I8/0283

Val av en ordförande, två styrelseledamöter och en

suppleant i NYAB

Kommunfullmäktiges beslut

Till styrelse i NYAB väljs för Österåkers kommuns räkning:

Bror Jansson (M) Ordförande
Björn Pålhammar (C) ledamot
Hans Johansson (S) ledamot
Johan Carselind (M) suppleant

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av styrelse i NYAB i enlighet med
bolagsordningen. Styrelsen hämtas från Österåkersvattcn AB.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande .Anneli Hogrevc (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Roslagsvattcn AB,
Österåkersvatten AB,
Akt

1A

usterande si naturer Utdragsbest rkande8 Y
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KF § 3: I9 Dnr. KS 20l8/0283

Val av en lekmannarevisor och en

Iekmannarevisorssuppleant i NYAB

Kommunfullmäktiges beslut

Till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i NYAB
väljs för Österåkers kommuns räkning:

Jan Winberg (KD) lekmannarevisor
Bertil Olin (L) lekmannarevisorssuppleant

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av lekmannarevisor och

Ickmannarcvisorssuppleant i NYAB i enlighet med bolagsordningen.

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 finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Roslagsvattcn AB,
Österåkersvatten AB,
Akt

Jmndes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:20 Dnr. KS 20 I 8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1. Joakim Tytsköld (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Socialnämnden.

2. Bengt Olin (S) entledigas från sitt uppdrag som gemensam
revisor i Samordningsfötbundet Roslagen.

3. Daniel Lundin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

4. Aliagha Ahmadi (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Val- och demokratinämnden.

5. Eva Bylander (-), vald på mandat för (RP) entledigas från sitt

uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

6. Anna Ingemars (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Socialnämnden.

Val

7. Gerhard Nuss (S) väljs till gemensam revisor i

Samordningsförbundet Roslagen för resterande del av perioden
2019-01-23 - 2022-12-31.

8. Amanda Elfström (V) väljs till ledamot i Val- och
demokratinämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

9. Margareta Gustafsson (M) väljs till ledamot i Socialnämnden för

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

10. Peter Btamstedt (M) väljs till ersättare i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

11. Glenn Viklund (S) väljs till ledamot i ÖGAB Fastighet 6 AB från

årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma som följer efter nästa

val till fullmäktige.

Fox-ts.

känndes ignaturer Utdragsbestyrkande
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12. Jennie Norlin (M) väljs till ersättare i Socialnämnden för

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

13. Isa Wiman (C) väljs till ersättare i Socialnämnden för resterande

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

14. Peter Bilow (RP) väljs till ersättare i Socialnämnden för

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

15. Valen avseende ersättare i Socialnämnden för (L) och personlig

ersättare till Ann-Christine Furustrand (S) i Förbundsmöte
Storsthlm, bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

17. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ersättaren Daniel Lundin (S).

Sammanfattning
Ärendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledning av

cndcdiganden samt anhållan till Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Ordföranden konstaterar därutöver att 'Eva Bylander (-), vald på mandat för

(RP) samt Anna Ingemars (I) begärt om cntledigandc från sina respektive

uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

Därutöver nomineras Isa W/iman (C) och Peter Bilow (RP) som nya ersättare i

Socialnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag, enligt begäran om entledigande från Eva Bylandcr (-) och Anna
Ingemars (L) samt enligt nominering från (C) och (RP) och ñnner frågorna

med ja besvarade.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga;

val av ersättare i Socialnämnden för (I) och val av personlig ersättare till Ann-
Christine Furustrand (S) i Förbundsmöte Storsthlm, och ñnner frågan med ja

besvarad.

Forts.

(Jitlmd s si naturer Utdra sbes rkande8 3 W
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Forts. KF § 3:20

Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Socialnämnden,

Val- och demokratinämndcn,

Samordningsförbundct Roslagen,

ÖGAB Fastighet 6 AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län

M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:2I Dnr. KS 20I8/0I73

Svar på motion nr IO/20I8 från Björn Molin (RP)
- Angående grovsophämtning

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 10/2018 besvarad med hänvisning till att

Österåkersvatten AB ges i uppdrag att återkomma med
alternativa förslag till hantering av grovsopor i kommunen i

enlighet med intentionerna i kommunens nya avfallsplan.

Sammanfattning
Roslagspardct föreslår i en motion (motion nr 10/2018) att Kommunstyrelsen
får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram ett förslag om gratis hämtning av

grovsopor vid bostäderna. I enlighet med de intentioner som framgår av ny
avfallsplan, ska bland annat behovet av lättillgängliga insamlingsplatser för

grovavfall med mera tillgodoses. Med utgångspunkt från ny avfallsplan för

Österåkers kommun, behöver Österåkersvatten AB i samverkan med
kommunen utveckla förutsättningar och rutiner för en hållbar framtida

hantering vad avser insamling av grovsopor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:9.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-24

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01 -23.

Förslag till beslut

Björn Molin (-) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Österåkersvatten AB

LA
Justerandes naturer Utd ragsbes rkandety
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KF § 3:22 Dnr. KS 2020/0024

Svar på motion nr 4/2020 från Kristina Embäck (S)
- Samverkan för motorbana

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 4/2020 besvarad med hänvisning till att dialog

är upprättad med grannkommuner där frågan om motorbana
ingår som en av pågående diskussioner.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2020- 01-27, §1:2(), föreslår

motionären att Österåkers kommun kontaktar grannkommunerna för att

undersöka möjligheten till samverkan kring motorbana för motorintresserade

kommuninvånare. Föreningen Åkersberga motorburen ungdom är nämnd i

motionen som viktig att stödja i sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:35.

Michaela Fletchcrs (M) ordförandeförslag daterat 2021-03-16.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-03-12.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-17.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2021-03-11, 5 2:7.

Förslag till .beslut

Kristina Embäck (S) yrkar bifall till motionen.

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Anders Borclid (SD) och Björn Molin (-) biträder Kristina Embäcks (S)

yrkande.

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.

Forts.

6'

M-

Jkuiåldes signaturer Utdragsbes rkandety
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Forts. KF § 3:22

Omröstningen utfallet med 29 ja-röster, 20 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Omröstningslista KF § 3:22

Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden,

Akt

Ch 1/\

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE | ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 3/202l

2021 04 26 B 3222/2021

Mandatförde
'

M:18, 8:9, RP:5, SD25, Lz4, (3:3, V23, NIP22, KD12

Ledamöter

Österåker

Namn Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar

Nej Avstå

Kenneth Netterström

Isabelle 1

cancttc W"idé11 Gunnar
Conn Söderström

Fredrik R0
Anneli H
Conn

Camilla Grims Klein Gunnar Fristedt

Lotta Ho
Anneli Widén

Bror ansson

Berndt H 6

Mathias Lindow

Monica
'tva

Michaela

'Ämne-Li Hilbert
”'m Pålhammar

>\mc Ekstrand

'Iikael Ottosson

\nn-Christinc Furustrand

'ta Olsson Palm

Westerlund

Frid
.

tina Embäck
Ånders Pettersson

onas onsson Mattias Lafvas

Iichacl Selander

rancisco Control-as

"\ndreas Lennkvist L\

'ormu Aznar

Hell

ohansson

var I IorsL

eter Nummert
De Rouville

'lrika

omas 1a

ders Borelid
'

Hermansson

eter Bilow

Abdullah
"'m Molin

ta Olin

ohan Boström

121 Gardner

SULTAT

Omröst ingslista KF 322 Uppdaterad 2021-05-05

Oh
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KF § 3:23 Dnr. KS 2020/0I06

Svar på motion nr 8/2020 från Ann-Christine Furustrand

(S) och Ingela Westerlund (S)
- Permanenta

Iärarlönelyftet

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 8/2020 med hänvisning till att

slutrapporteringen av den statliga utvärderingen av

Lärarlönelyftet 2021 inväntas.

Reservation

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

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2020-04-20, § 2:25, föreslås en

permanentning av den statliga satsningen Lärarlönelyftct för att möta
utmaningen att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare. Statliga utredningar

visar att satsningen har möjlighet att göra läraryrket mer attraktivt, men saknar

kompensatorisk eller kvalitetsmässig påverkan på skolan. Förvaltningens

slutsats är att Österåker bör avvakta Statskontorets slutrapport och att

kommunen inte i dagsläget bör läsa in sig i modellen för Lärarlönelyftet, utan

utifrån kommunens egen kontext ges möjlighet att i så fall utarbeta en egen

modell, som förutom bidra till att prcmicra skickliga lärare, även kan ge effekt

på skolresultat och vara eleverna till gagn.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 202'1-03-22, § 3:19.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-24.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-10.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

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

Forts.

L\

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:23

Norma Aznar (V) och Rogcrjohansson (RP) biträder Ann-Christine

Furustrands (S) 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 utfallet med 30 ja-röster, 18 nej-röster, 1 har avstått och 2 är

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

Omröstningslista KF § 3:23

Expedieras

Akt

M
Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE | ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 3/202l

2021 04 26 B 3:23/2021

Mandatförde
'

M:18, 8:9, RP:5, SDzå, Lz4, C:3, Vz3, MPz2, KD:2

Ledamöter

'Österåker

Namn "
Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Liliza Roszkowska Ö
Christina Funhammat

Nej Avstå

Kenneth Netterström

Isabelle 1

"

eanctte Widén Gunnar Hallbe

Conn Söderström

Fredrik

Anneli H
Conn

'

Camilla Grims Klein Gunnar Fristedt .

Lotta I-I

Anneli W/idén

Bror ansson

Berndt [I c

Mathias Lindow

Monica
'tva

.

Michaela

Ämne-Li I Iilbert

"'rn Pâlhammar

>\mc Ekstrand

l Ottosson

-Christinc Furustrand

sita Olsson P

Ö Palmbc

Westerlund

Frid
4

Lina Embäck
"\nders Pettersson

(mas onsson Mattias Lafvas

'[ichacl Solander

'rancisco Contrcras

>\ndreas Lcnnkvist ;\

Tormn Aznar

Hell

ohansson

var Horsl

eter Nummert
'

De Rouville

omas

ders Borelid
'

Hermansson

ter Bilow

Abdullah
"'rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

SULTAT

Omröitningjliita KF 323 Uppdaterad 2021-05-05
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KF § 3:24 Dnr. KS 2020/0 I 07

Svar på motion nr 9/2020 från Ann-Christine Furustrand

(S) och Ingela Westerlund (S)
- Heltidsarbete som norm

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 9/2020 besvarad med hänvisning till att

kommunstyrelsens förvaltning har ett pågående arbete

tillsammans med Produktionsförvaltm'ngen och Kommunal
utifrån det avtal SKR och Kommunal tecknade april 2016, att

”Heltid ska bh' norm”.

Reservation

Ledamöterna för (8) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
I en motion väckt i kommunfullmäktige, 2020-04-16, föreslår motionärerna att

Kommunfullmäktige beslutar Heltid blir norm i Österåker samt att Österåkers

anställda erbjuds heltid.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:20.

Michaela Fletchers (M) ordförandcförslag daterat 2021-02-24.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-08.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ingela \Vesterlund (S) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande.

.Arlas Abdullah (-) yrkar avslag på motionen.

Francisco Contreras (V) och Anders Borelid (SD) biträder Ann-Christine

Furustmnds (S) yrkande.

Forts.

(IA

Justerandes Ignaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:24

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag, bifall till

motionen och avslag på motionen föreligger.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och ñnner att fullmäktige

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning
Votering begärs.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Vilket av de två förslagen som ska utgöra motförslag till

Kommunstyrelsens förslag i en huvudvotering och ñnner att Ann-Christine

Furustrands (S) yrkande om bifall till motionen ska utgöra motförslag.

Omröstning huvudvotering

Omröstning verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag och
nej-röst för bifall till motionen.

Efter att Gunnar Hallberg (M) muntligen röstat “ja” utfallet omröstningen

med 31 ja-röster, 17 nej-röster, '1 har avstått och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Omröstningslista KF § 3:24

Expedieras

Akt

,L

Justerandes* ugnaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 3/202|

2021 04 26 B' 3:24/2021

Mandatfördelning M:18, S29, RP25, SD25, Lz4, (3:3, Vz3, 3113:2, KD:2
Ledamöter

Österåker

Namn "
Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth Nettcrström

Isabelle
"

eanettc Widén Gunnar Hallbe

Conn Söderström

Fredrik R
Anneli H
Conn

Å

Camilla Grims Klein Gunnar Fristedt L

tta Ho
"\nncli W'idén

ror ansson

t I-I

'Iathias Lindow

Ionica K'

'tva

'chhaela f

'Ämne-Li Hilbert

"'rn Pálhammar

-\rnc Ekstrand

l Ottosson

Nan-Christine Furustrand

sita Olsson Palm

Ö Palmbc

Westerlund

Frid
'

tina Embäck
ers Pettersson

onas onsson Mattias Lafvas
'Iichael Selander

rancisco Contrems

Lenukvist i\

Vorma Aznar

Hell

ohansson

var Horst

eter Nummert
DC Rouville

erika

omas 121

Boreljd
A

Hermansson

eter Bilow

Abdullah
"'rn Molin

ta Olin

han Boström

Gardner

SULTAT

Omrö tninjjlicta KF 324 Uppdaterad 2021-05-05

Om
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KF § 3:25 Dnr. KS 2020/0I9I

Svar på motion nr 2I/2020 från Michael Solander (MP)
- Ungdomsbostäder till Österåker

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motionen nr 21/2020 besvarad med hänvisning till

kommunens bostadsfötsörjningsplan 2016 och kommande
uppdatering av planen.

Reservation

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

Sammanfattning
I en motion inkommen till Kommunfullmäktige 2020-09-14, § 5:15, föreslår

motionären att Armada utreder möjligheterna att införa ungdomsbostäder
samt att kommunfullmäktige beslutar om att utreda möjligheten att hitta

privata aktörer att samarbeta med för att tillskapa fler ungdomsbostäder i

Österåker.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:10.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-25.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15.

Förslag till beslut

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michael Solanders (MP) 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.
Forts.

%.
,\

Juste2nde signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:25

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster, 15 nej-röster och 3 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Omröstningslista KF § 3:25

Expedieras

Akt

4A

Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 3/202I .

G
2021 04 26 B 3:25/2021 ÖSteraker
Mandatförde

'

M:18, 5:9, RPzå, SDzå, Lz4, Crå, Vzâ, ;'\sz2, KD22

Ledamöter

Namn "
Ersättare Ja Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Öbe
Christina Funhammar Richard

Kenneth Netterström

Isabelle
"

canette Widén Gunnar Hallbe

Conn Söderström

Fredrik R0
Anneli II

Conn
'

Camilla Grims Klein Gunnar Fristcdt

Lotta H
Anneli W/idén

Bror ansson

Berndt H
Mathias Lindow

Monica
'tva

<Li Hilbcrt

rn Pålhammar
'Åme Ekstrand

Ottosson

inn-Christine Furustrand

sita Olsson P

6 P

Westerlund

Frid

Embäck
dets Pettersson

onas onsson Mattias Lafvas

Solandcr

rancisco Contrcms

dreas Lennkvist

Aorma Aznar

Hcll

r chansson

var IIorst

eter Nummert
De Rouville

1a

ers Borelid
'

Hermansson

eter Bilow

Abdullah

”rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

5ULTAT

Omröstägslizâa KF 325 Uppdaterad 2021-05-05
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KF § 3:26 Dnr. KS 2020/0243

Svar på motion nr 27/2020 från Anders Borelid (SD)
- Motion om kameraövervakning i centrum

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 27/2020 besvarad i och med det arbete som
redan pågår i kommunen beträffande kameraövervakning i de
centrala delarna av Åkersberga.

Sammanfattning
Den 7 december 2020 inkom till Österåkers kommun motion om
kameraövervakning i centrum. I motionen anger motionären att kommunen
ska utreda möjligheten till, och verka för kameraövervakning i centrum. I

motionen anges även att miljön i centrum och bostadsområden har stor

betydelse för människors trygghet. Den svenska lagstiftningen vad gäller

tillstånd för kameraövervakning har på senare tid mjukats upp betydligt, varför

det numera är betydligt lättare än tidigare att få tillstånd för sådana i offentliga

miljöer. Skyltning kan avskräcka från brott och Öka tryggheten. Därför ska vid

platserna för kameraövervakning finnas tydliga skyltar som upplyser att de; är

kameror uppsatta i området samt att inspelning sker dygnet runt. Ökad
trygghet kan också bidra till att fler Vistas i området, samt ytterligare ökar

tryggheten. Inspelningar underlättar brottsutredningar och bidrar till

bevisningen. I motionen anges att fördelarna med åtgärden Vida överstiger

eventuella inskränkningar i den personliga integriteten. Den otryggheten som
skapats de senaste decennierna får inte längre nonchaleras. Mot bakgrund av

ovanstående föreslår därför motionären att Kommunfullmäktige ger

kommunstyrelsen uppdrag att utreda och verkar för att kameraövervakning

införes i och/eller i anslutning till centrum.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:21.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-02-23.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-05.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

Obh
Justerandes s natu rer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:26

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och

finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras

Akt

Justerandes ignatuiEV Utdragsbestyrkande



“I,

Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

202 I -04-26

KF § 3:27 Dnr. KS 2020/0244

Svar på motion nr 28/2020 från Anders Borelid (SD)
- Motion om att införa kommunala ordningsvakter i

Österåker

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 28/2020 besvarad i och med att kommunen
har ett upphandlat bevakningsbolag som tillhandahåller

ordningsvakter på samma sätt som Stockholm Stad.

Kommunen anlitar ordningsvakter inom de geografiska
områden där tillstånd finns för ordningsvakter när så bedöms
nödvändigt.

Sammanfattning
Den 7 december 2020 inkom till Österåkers kommun motion om att införa

kommunala ordningsvakter i Österåker. I motionen anges ökande otrygghet

och stor polisbrist i samhället samt att tryggheten i Österåker inte alls är

tillfredsställande. Tidigare har polisen varit negativa till kommunala
ordningsvakter, särskilt sådana som ansvarar för större geografiska områden.
Nu har dock polisen ändrat inställning i denna fråga och är positiva. En
bidragande orsak är den svåra polisbristen i hela landet. Enligt motionären

bygger man i Stockholm Stad i dagsläget upp en ordningsvaktstyrka på 100

ordningsvakter som skall jobba i olika delar av kommunen. Delar av denna

styrka är redan i full verksamhet runt järvafáltet. Detta är ett initiativ som
Österåker bör inspireras av. I motionen framgår även yrkande på att

Österåkers kommun skyndsamt utreder möjligheterna att införa kommunala
ordningsvakter samt snabbt återkommer med ett förslag om hur detta ska

genomföras i praktiken.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2021-03-22, § 3:22.

Michaela Fletchers (M) ordförandcförslag daterat 2021-02-23.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-05.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Forts.

uster ndes naturer Utdragsbes rkande; ty
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Forts. KF § 3:27

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

Akt

t/k

Justerandes naturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:28 Dnr. respektive motion, KS 202 I/0027

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 10/2021, nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021,

nr 14/2021, nr 15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021 och
nr 18/2021 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen
för beredning.

2. Interpellationer nr 3/2021, nr 4/2021 och nr 5/2021 får

ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

3. Det noteras till protokollet att besvarande av interpellation

nr 5/2021 endast kan omfatta delar som ej avser frågor

rörande myndighetsutövning.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har 9 motioner inkommit.

Av

1. Motion nr 10/2021 Ann-Christine Furustrand (S)
- Utred kostnaden för att asfaltera vägen

mellan Täljö och Rydbo

2. Motion nr 11 /2021 Ann-Christine Furustrand (S)

- Sprid kunskap om allemansrätten

3. Motion nr 12/2021 .Ann-Christine Furustmnd (S)
- '['idsbegränsade bygglov för samhällsviktiga

välfärdstjänster bör undvikas

4. Motion nr 13/2021 Ann-Christine Furustrand (S),

- Öppen redovisning av skälen för vald Michael Solander (MP)
exploatör vid direktanvisad mark

5. Motion nr 14/2021 Ann-Christine Furustmnd (S),

- Strategi och plan för att lösa Ingela W'esterlund (S)

Österåkers utbildningsskuld

6. Motion nr 15 /2021 Michael Solander (MP)
- Fossilfria fordon och maskiner i kommunens regi

Forts.

Justerlndes gnaturer Utdragsbestyrkande
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7. Motion nr 16/2021 Michael Solander (MP)
- Kommunal koldioxidbudgct

8. Motion nr 17/2021 Michael Solander (MP)
_ Snabbladdarc till Österåker

9. Motion nr 18/2021 .Michael Solandcr (MP)
- Utveckling av Vindkraft i Österåkers kommun

Till dagens sammanträde har 3 interpellationer inkommit.

Av

1. Interpellation nr 3/2021 Francisco Contreras (V)
- Extra äldreomsorgspengar

2. Interpellation nr 4/2021 Kristina Embäck (S)
- Sommarvcrksamhet barn och ungdomar

3. Interpellation nr 5/2021 .Ann-Christine Furustrand (S),

- Österåkers agerande vad gäller Ingela W/este'rlund (S)

Solbackcns Montessori förskola?

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 10/2021, nr 11/2021, nr 12/2021, nr

13/2021, nr 14/2021, nr 15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021 och nr 18/2021
medges väckas.

Ordföranden föreslår att interpellation nr 3 /2021, nr 4/2021 och nr 5/2021
medges ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Ordföranden föreslår att det särskilt noteras att besvarande av interpellation nr

5/2021 endast kan omfatta delar som ej avser frågor rörande

myndighetsutövning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

0h h
Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande
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Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 6/2021 - Västra Banvägen - medges
väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 7/2021 - Ändring av postortsnamn för

postnummer 184 70 till Skärgårdsstad - medges väckas och
remitteras till Kommunstyrelsen efter samråd med
Österåkers namnberedning, varefter Kommunfullmäktige
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 8/2021 - Kommunen övertar ansvar
och drift för föreningsdriven gångväg / 5 trappor mellan
Margretelundsvägen och Norra Åsvägen - 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 10/2021 - Plantera fler fruktträd och
bärbuskar - medges väckas och remitteras till Tekniska
nämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 11/2021 - Upplysningsskyltar på gång-
och cykelväg - medges väckas och remitteras till Tekniska
nämnden som på delegation från Kommunfullmäktige
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Forts.

f*

Justerlnde ignaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning

Medborgarförslag nr 6/2021, nr 7/2021, nr 8/2021, nr “10/2021 och nr

11/2021 har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidile daterade 2021-04-14.

Propositionsordning

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

Expedieras

Tekniska nämnden,

Österåkers namnberedning,

1Akt

uster de signaturer Utdra sbest rkande8 Y
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22.20.

\

Oh M
Justerán signaturer Utdragsbestyrkande


