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KF§SH

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av två justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom
kallelse på kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samti
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 /2020 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

torsdag den 24 september kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.

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

Till justerare av dagens protokoll väljs Ingela Gardner (M), Johan Boström (M)
och Margareta Olin (8).

Bilaga 5: I/2020 Närvarolista

on m
Juste andes si naturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2020-09-14

Österåker
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ik ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- |4

KF § 5:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med
ärende 4j - Protokoll från dagens extrainsatta Kommunstyrelsesammanträde.

Protokollsparagrafer ur protokollet kompletterar beslutsunderlaget för ärende 3

och 6 på dagordningen.

Ordföranden föreslår att svar på interpellation nr 5/2020 - Om
medfinansiering för utbyggnad av väg 276 - av Hans Hellberg (RP), utgår från

dagordningen, ärende 5, eftersom interpellanten ej är närvarande vid dagens

sammanträde.

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

:finds natu rer Utdragsbestyrkande



LL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- [4

KF § 53 Dnr. KS 2020/0 | 78

Utökning av Kommunfullmäktiges möteslokal

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse att Kommunfullmäktiges möteslokal, som den
framgår av Kommunfullmäktiges arbetsordning,

tillsvidare, omfattar även datasalama; ”Storträsket” och
”Lillträsket” som ligger i direkt anslutning till

fullmäktigesalen på plan 4.

2. Kommunfullmäktiges beslut justeras omedelbart.

Sammanfattning

I syfte att minska risken för smittspridning föreslås att Kommunfullmäktige
beslutar anse att Kommunfullmäktiges möteslokal tillsvidare omfattar även

datasalarna på plan 4 ”Storträsket” och ”Lillträsket” som ligger i direkt

anslutning till fullmäktigesalen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-14, § 9:4.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07.

Kommunfullmäktiges ordförandes förslag daterat 2020-09-01.

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. Ordföranden frågar om Kommunfullmäktiges beslut kan justeras

omedelbart och finner frågan med ja besvarad.

Omedelbar justering.

CTMCP/QQLQ /ÅWWPX Å L* på WAVGÖL:
Inge a Gardner (M) Jo n Boström (M) Margar a Olin (S)

Bilaga 5:3 Sammanträdesmissiv

Expedieras Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



WESH/
it Österåker

Till Kommunfullmäktige

Att veta inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-I4

Kommunfullmäktige sammanträder med samtliga 51 ledamöter.

Ledamöterna kommer att sitta utspritt i fullmäktigesalen, i någon av

foajéerna eller i datasalcn på plan 4. Alla kan följa det som sker i

fullmäktigesalen live, med ljud och bild.

Ta med dig en mobiltelefon som är fulladdad.

Tjänstgörande
0 Ledamot/tjänstgörande ersättare anländer till plan 4 senast kl.

1 8.1 5.

Du tilldelas en plats och får hjälp att logga in i sammanträdet.

Använd din mobiltelefon för att logga in.

0 I din mobiltelefon har du tillgång till samma funktioner som
vanligt;

begära ordet, begära replik, rösta ja, rösta nej eller avstå.

Du kan även begära votering.

Du kommer att se Vilken knapp du har tryckt på genom att

knappen markeras och lyses upp. Du kan ändra din röst fram

tills att ordföranden har avslutat omröstningen.

0 Du som sitter i fullmäktigesalen slår själv på din mikrofon, efter

att ordföranden har gett dig ordet, genom att trycka på den röda

mikrofonknappen. När du har talat klart stänger du av

mikrofonen.

0 Du som sitter utanför fullmäktigesalen går in i fullmäktigesalen

och använder någon av talarstolarna när du ska tala.

Ersättare

° Ej tjänstgörande ersättare anländer till Largen, plan 1 senast kl.

18.15. Ersättarna följer webbsändnmgen av sammanträdet (ca 1

minuts fördröjning).

090\b\
Österåkers

ku
......un

|
Hackstavägen 22

|
I84 86 Åkersberga

|
Telefon 08-540 8I0 00

|
servicecenter@osteraker.se

|
österåker.se



iå ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5:4 Dnr. KS 2020/0036

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-24.

b. Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 6/2020 och
nr 8/2020.

c. Förskole- och grundskolenämndens svar på uppdrag nr 31 i budget

2019 - Utvärdering av förstelärare i förskolan.

d. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per

2020-03-31.

e. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per

2020-06-30.

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

2020-06-30.

g. Länsstyrelsen har förordnat Anas Abdullah (-) som Vigselförrättare.

h. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för (S), Gunilla Niss (5), samt

besked gällande ersättare för (SD).

i. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.

j. Protokoll från extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2020-09-14.

Expedieras

Akt,

Förskole- och grundskolenämnden

mndes ignaturer Utdragsbestyrkande



i. Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5:5 Dnr. KS 2020/0I50

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Fråga - Anser du att det fanns jävsituation i samband med
beslutet och att de som i så fall var jäviga skulle meddela detta

före beslutet samt att de inte skulle delta i debatten? - av Anas
Abdullah (-), medges ställas.

2. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har

besvarat frågan ställd av Anas Abdullah (-).

Expedieras

Kommunkansliet

in
L,

\_

n es si naturerJustera Utdragsbestyrkande



ik] Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I 4

KF § 5:6 Dnr. KS 2020/0 I 79

Reviderad tidsplan för budgetprocessen innebärande

tidigareläggning av Kommunfullmäktiges behandling av

Budget 202| och plan 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna reviderad tidsplan för planeringsprocessen i

enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07, bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade godkänna direktiv och anvisningar för

2021-2023, i ärende Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande

av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023, på sammanträde den 15 juni

2020. I bilaga till direktiven förelåg en tidsplan för planeringsprocessen.

Tidsplanen angav bland annat att Kommunfullmäktige skulle behandla Budget
2021 och plan för 2022-2023, på sammanträde den 7 december. Nu föreslås en

tidigareläggning av tidsplanen innebärande att Kommunfullmäktige istället

behandlar Budget 2021 och plan för 2022-2023 på sammanträde den 23

november, det vill säga på ordinarie utsatt tid för budgetfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-14, § 9:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07.

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

Ekonomidirektören,

Akt

M
Justerandes sign rer Utdragsbestyrkande



ik Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5:7 Dnr. KS 2020/0I38

Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring

(sotning) och brandskyddskontroll och frister för

rengöring (sotning)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas

att gälla från och med 1 april 2021.

2. Taxor fortsätter att justeras årligen med tillämpning av

sotningsindex (cirkulär 2002:83) som fastställs av Sveriges

Kommuner och Regioner.

3. Frister för rengöring (sotning) antas att gälla från och med 1

april 2021.

Sammanfattning

Direktionen för Storstockholms brandförsvar (SSBF) godkände vid sitt

sammanträde 31 mars 2020 förslag till ny taxa för rengöring (sotning) och

brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning) för

medlemskommunerna samt att föreslå medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar att anta förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:14.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02.

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

Samhällsbyggnadsförvalmingen,

Storstockholms brandförsvar

Justürandes atu rer
I

Utdragsbestyrkande



AL] Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5:8 Dnr. KS 20I9/0007

Policy för hållbart resande

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta Policy för hållbara resor.

2. Fossilfritt Sveriges Kh'matväxh'ngsutmaning antas varvid

Rutin för kh'matväxling antas.

Reservation

Roger Johansson (RP) reserverar sig mot beslutspunkten Anställda som tar läget

z'Jtä//etjö'r attfblga /êcmfb'r restid utanför ordinarie arbelytz'd Mån kompensation av tiden

7:7 istället/å'rfärtz'dsemätning om .få á'm/êay.

Sammanfattning

Policyn syftar till att styra kommunens tjänsteresor mot ett miljöanpassat,

trañksäkert och kostnadseffektivt resande. Det är en del i arbetet för att uppnå
kommunens miljö- och klimatmål, en trygg och säker arbetsmiljö samt ett

kostnadseffektivt resande. Resepolicyn gäller för alla resor som sker i tjänsten

och som betalas av Österåkers kommun. Samtidigt antar kommunen
klimatväxlingsutmaningen inom Fossilfritt Sverige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:3

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-06-12, reviderad

2020-08-20.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) och Anne-Li Hilbert (C) biträder Michaela

. Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

UA L\
Justeråndes s naturer Utdragsbestyrkande



JL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I 4

KF 5 5:9 Dnr. KS 2020/0I44

Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphävande

av Alkohol- och drogpolicy

Kommunfullmäktiges beslut

1. Upphäva Alkohol- och drogpolicy antagen av

Kommunfullmäktige 2014-10-20, § 7:18 med hänvisning till

att istället anta Policy mot riskbruk och skadligt bruk i och
med nya begrepp inom området.

2. Anta Policy mot riskbruk och skadligt bruk som därmed
ersätter Alkohol- och drogpolicyn antagen av

Kommunfullmäktige 2014-10-20, § 7:18.

3. Redaktionth tillägg innebärande att komplettera policyn

med att det även ska gälla ”under arbetstid”.

Sammanfattning

En policy som rör riskbruk och skadligt bruk är avsedd att tydliggöra Vilka

regler som gäller för medarbetare inom området samt för att förebygga ohälsa

och minska sjukskrivningar, där det förebyggande arbetet på arbetsplatsen ska

vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alkohol- och drogpolicyn

antagen av Kommunfullmäktige 7:1 8/2014 innehåller begrepp som idag inte

längre används och omfattar enbart alkohol och droger, vilket innebär att Visa

delar inom riskbruk inte behandlas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:15.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

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

Forts.

?a
Juste'rande ignaturer Utdragsbestyrkande



;L ÖSteråker Sammanträdesprotokoil för
Kommuråfäggiääilg:

Forts. KF § 5:9

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

HR,
Akt

on 1A
Juste

*

andes sig aturer Utdragsbestyrkande



ik] Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I 4

KF § 5: IO Dnr. KS 2020/0026

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2020-07-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Notera förteckning över motioner till protokollet om att det

finns 22 väckta motioner, som inte är färdigbehandlade per

2020-07-31.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet

med uppgift om att det finns 26 väckta medborgarförslag,

som inte är färdigbehandlade per 2020-07-31.

Sammanfattning

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2020-07-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-07-31.

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

in' M
Justerandes sig atu rer Utdragsbestyrkande



[L Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF§5:|I Dnr. KS 2020/0I35

Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023

Kommunfullmäktiges beslut

Anta Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023 i

enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2020-06-01.

Sammanfattning

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell

verksamhet 1 Övrigt (Bibliotekslagen, SFS 2013:801). Alla kommuner ska anta

en biblioteksplan och biblioteksplanen säkerställer att biblioteksverksamheten

uppfyller de lagstadgade kraven.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:16.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-06-01.

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12, § 2:9.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) 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

Kultur- och fritidsnämnden

Akt

C3] h
Juster ndes sign urer Utdragsbestyrkande



JL; Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5: I 2 Dnr. KS 20I8/0283

Val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-0 I -0 I -2023- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

Val av nämndeman vid Attunda Tingsrätt för (L), bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en nämndeman i Attunda Tingsrätt

för mandatperioden 2020-01-01-2023-12-31, efter begäran från Attunda

Tingsrätt.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag innebärande att förslag ej fmns.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga val av nämndemannen och

ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

Attunda Tingsrätt

p“ MJusterandes 'gnatu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: I 3 Dnr. KS 20 I 8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1. Josefine Radonné (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Kommunfullmäktige.

2. Josefina Fogelin (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige.

3. Peter Bilow (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Socialnämnden, invald på mandat för (L).

4. Linus Bielkengren (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare

till ombud i Svealands kustvattenvåtdsförbund.

Val

5. Ritva Elg (L) väljs till ny ledamot för (L) i Socialnämnden för

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

6. Sofia Almgren (S) väljs till ny ledamot för (S) i Vård- och
omsorgsnämnden för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

7. Margareta Olin (S) väljs till ny ersättare för (S) i stiftelsen Wira
Bruk till och med 2020-12-31.

8. Val av ersättare till ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund för

(V), val av ersättare i Förskole- och grundskolenämnden för (C)
samt val av ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för (C), bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

9. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ledamoten Josefine Radonné (M).

10. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ersättaren Josefina Fogelin (V).

Forts.

01“) »x
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Forts. KF § 5:13

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledningen av

entlediganden samt begäran om ny sammanräknjng hos Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner frågorna med ja besvarade.

Ordföranden frågar fullmäktige om följande val kan bordläggas:

ny ersättare i Förskole- och grundskolenämnden för (C), ny ersättare i

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för (C) och ny ersättare för ombud i

Svealands kustvattenvårdsförbund för (V) och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommunkansliet

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Svealands kustvattenvårdsförbund

Stiftelesn Wim Bruk

Förskole- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Länsstyrelsen

(4/1 h
Justera des sig aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: I4 Dnr. KS 2020/0025

Svar på motion nr 5/2020 från Ann-Christine Furustrand

med flera (S)
- Barnkonventionen blir ny lag för

Österåker att förhålla sig till

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 5/2020 besvarad i och med skrivning i

Kommunstyrelsens budget 2020 och verksamhetsplan 2021-

2022 samt påföljande arbete i kommunorganisationen.

Reservation

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

Roger Johansson (RP) biträder reservationen från (8).

Sammanfattning

Motion har inkommit från Socialdemokraterna med förslag att uppdra till

Kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder att ta fram en plan för

hur Barnkonventionen som lag införlivas i hela kommunens organisation.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-08-24, § 8:19.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-07-20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Rogerjohansson (RP), Ingela Westerlund (S), Francisco Contreras (V),

Margareta Olin (S) och Anas Abdullah (-) biträder Ann-Christine Furustrands

(S) yrkande.

Hampe Klein (M) och Mathias Lindow (L) biträder Michaela Fletchers (M)
yrkande.

Forts.

0“ h
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Forts. KF § 5:14

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 Kommunfullmäktiges

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 30 ja-röster, 17 nej-röster och 4 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens

förslag.

Omröstningslista KF § 5:|4

Expedieras

Akt,

Kultur- och fritidsnämnden

P
Justerandes sig rer Utdragsbestyrkande
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2020 09 14 B' 5:14/2020 Österaker
Mandatfö

.

M:18, 8:9, RP25, 31325, Lz4, C23, Vz3, NIP22, KD22

Ledamöter

Namn "
Ersättare Ja Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle i

"

eanette Widén

Conn Söderström Berndt H
Fredrik

Anneli H
Conn

'

Camilla Grims Klein

Lotta Ho ' '

Netterström

oseñnc Radonné Mats Hö'brant A

Anneli Widén

Bror ansson Gunnar

Mathias Lindow

Monica
'

Ritva

Michaela

AnnewLi Hilbert
B'" rn Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustmnd

Mats Larsson

Rosita Olsson P

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

Kristina Embäck
onas onsson

Michael Solander

Francisco Centreras

Andreas Lennkvist

Norma Aznar
B“'rn Molin Erik Lorinder

Hans H
ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Ulrika Leif Hermansson D
Thomas 1a

Lennart

Anders Borelid

Peter Bilow

Anas Abdullah

ta Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

KF 514 Uppdaterad 2020-09-24
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KF § 5: I 5 Dnr. KS 2020/0027. respektive motion

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020, nr 17/2020,
nr 18/2020, nr 19/2020, nr 20/2020 och nr 21/2020 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellationer nr 6/2020, nr 7/2020 och nr 8/2020 får

ställas och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 8 motioner.

Av

1. Motion nr 14/2020 Norma Aznar (V)
- Granska effektiviseringskraven inom skolan

2. Motion nr 15/2020 Ann-Christine Furustrand (S)
- Gör Österåker drogfritt - som en del

i att bekämpa gängkriminaliteten

3. Motion nr 16 /2020 Ann-Christine Furustrand (S),

- Strategi och handlingsplan Lars Frid (8)

för ett äldrevänligt Österåker

4. Motion nr 17 /2020 Kristina Embäck (S)
- Inrätta en fritidsbank I Österåkers kommun

5. Motion nr 18/2020 Ann-Christine Furustrand (S),

- Ökade insatser för återbruk Kristina Embäck (S)

6. Motion nr 19/2020 Kristina Embäck (S)
- En välplacerad park i Österskär

Forts.

JL/\
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Forts. KF § 5:15

7. Motion nr 20/2020 Anas Abdullah (-)

- Motion om bostadsbristen för studenter/ungdomar

8. Motion nr 21 /2020 Michael Solander (NIP)
- Ungdomsbostäder till Österåker

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer.

Av

1. Interpellation nr 6/2020 Anas Abdullah (-)

- Angående det lokala näringslivets situation

under Coronapandemin

2. Interpellation nr 7/2020 Francisco Contreras (V)
- Är Österåker en djurvänlig kommun?

Jtä//J till Kommumglre/sem ony'å'mnde Mic/yada Flen/;er (M)

3. Interpellation nr 8/2020 Ann-Christine Furustrand (S)

- När kommer Internationella

Engelska skolan (IES) till Österåker?

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020, nr

17/2020, nr 18/2020, nr 19/2020, nr 20/2020 och nr 21/2020 medges väckas

samt att interpellationer nr 6/2020, nr 7/2020 och nr 8/2020 medges ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

kommunkansliet

ch k
Justerandes si aturer Utdragsbestyrkande



AL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2020-09- I4

KF § 5: I 6 respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 14/2020 - Utveckla den gamla
Preem- tomten - 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 15/2020 - Tillsätt grupp med
utevistelseombud för personer med behov i tiskgruppen 70

plus - medges väckas och remitteras till Vård- och
omsorgsnämnden som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 16/2020 - Varmare lägenheter
- medges väckas och remitteras till Vård- och
omsorgsnämnden samt till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige och efter beredning
av Kommunstyrelsens produktionsutskott, fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

4. Medborgarförslag nr 17/2020 - Sänk hastigheten och
förbättra sikten för fotgängare vid övergångsstället

Sabelvägen/Söralidsvägen - medges väckas och remitteras

till Tekniska nämnden som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020 och nr 17 /2020 har

inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2020-09-02.

Forts.

(H .
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Forts. KF § 5:16

Förslag till beslut

Margareta Olin (S) yrkar att medborgarförslag nr 14/2020 ska slutbehandlas av

Kommunfullmäktige och att beslutanderätt därmed ej ska delegeras till

Kommunstyrelsen enligt Kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag

avseende medborgarförslag nr 14/2020 mot Margareta Olins (S) förslag

avseende medborgarförslag nr 14/2020 och finner att fullmäktige beslutat i

enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunfullmäktiges
presidiums förslag och nej-röst för bifall till Margareta Olins (S) förslag.

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster, 14 nej-röster och 4 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunfullmäktiges
presidiums förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende medborgarförslag nr

15/2020, nr 16/2020 och nr 17/2020 och fmner frågan med ja besvarad.

Omröstningslista KF § 5: |6

Expedieras

Akt,

Tekniska nämnden,
Vård- och omsorgsnämnden

Jus randess naturer Utdragsbestyrkande
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2020 09 14 B 5:16/2020 Österaker
Mandatfö

'

M:18, 8:9, RP25, SD:5, L:4, Cz3, V:3, MP22, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Öbe
Christina Funhammat

Nej Avstå

Kenneth Netterström

Isabelle A

"

eanette Widén

Conn Söderström Berndt H
Fredrik R
Anneli H
Conn

'

Camilla Grims Klein

Lotta H0
' '

Netterström

oseñne Radonné Mats Hö'brant -

Anneli Widén

Bror ansson Gunnar

Mathias Lindow

Monica

Ritva

Michaela

Anne-Li I-Iilbert

BA" rn Pålhammar

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann»Chrisn'ne Furustrand

Mats Larsson

Rosita Olsson P
"

P

Westerlund

Lars Frid

Kristina Embäck
onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist l.

Norma Aznar
B"'rn Molin Erik Lorinder

Hans Hell

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert
Erik De Rouville

Ulrika Leif Hermansson D
Thomas 1a

Lennart

Anders Borelid

Peter Bilow

Anas Abdullah

- ta Olin

ohan Boström

Gardner
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KF§5:I7

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 19.50.

Ch %
Justirandes si aturer Utdragsbestyrkande


