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ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfääan-älzt-låê

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 och tidningen Mitt

i Österåker/Vaxholm.

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

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

AV närvarolista enligt bilaga 3:1 /2022 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

torsdagen den 5 maj 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 utöver ordförande Ingela Gardner (M),

]0han Boström (M) och Margareta Olin (8).

Bilaga 3: [/2022 Närvarolista

Oh 2A
Justerandes ignafurer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2022-04-25

Mandatfördelning: M218, 8:9, RP25, SD:5, Lz4, Cz3, Vz3, MP2, KD:2
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2022-04-25

Österåker
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2022-04-25

KF § 3:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utsänd dagordning fastställs med komplettering genom
ärende 3i, protokoll från Kommunstyrelsens
sammanträde 2022-04-25.

2. Anders Borelids (SD) yrkande om att komplettera

dagordningen med ett nytt ärende innebärande avsättning

av ledamot i bolagsstyrelse för Armada Fastighets AB med
dotterbolag samt val av ny styrelseledamot, avslås.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende Si,

protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-25.

Beslut ur protokollet kompletterar handlingarna för ärende 6 på dagordningen
- Årsredovisning för år 2021 för Österåkers kommun _och dess bolag samt för

Vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.

Anders Borelid (SD) yrkar att dagordningen kompletteras med ett nytt ärende

gällande avsättning av ledamot i bolagsstyrelse för Armada Fastighets AB med
dotterbolag samt val av ny styrelseledamot.

Ordföranden konstaterar att det ej inkommit begäran om entledigande från

den aktuella styrelseledamoten, enligt Kommunallagens 4 kap 6 § (valärende).

Ej heller har det inkommit underlag från bolagsstyrelsen som skulle kunna
anses utgöra underlag för ärende hos Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Efter diskussion ställer ordföranden Anders Borelids (SD) yrkande mot avslag

och fmner att fullmäktige beslutat avslå Anders Borelids (SD) yrkande.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa utsänd dagordning med
komplettering genom ärende 3i, protokoll från Kommunstyrelsens
sammanträde 2022-04-25, och finner frågan med ja besvarad.

oh'
9«

Justerandes naturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:3 Dnr. KS 2022/0022

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-23

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 21/2021 - Att

sprida uppmaning om preventiva metoden Huskurage i kommunen
c. Kultur-och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 17/2021

- Markera upp en slinga från Söraspåret, till och runt Södersjönoch

tillbaka

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 18/2021 -

Hastighetssänkning tätbebyggt område (Åkerhielms Väg)

e. Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av

bygglovsverksamheten

f. Dom i Mål nr 16207-21 angående laglighetsprövnjng gällande

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 3 § 17 - Reviderade

riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg, Förvaltningsrätten

avslår överklagandet

g. Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 22 i Budget 2022 -

Starta upp en ”seniorsportskola” för kommunens äldre invånare

h. Länsstyrelsens beslut gällande ny ersättare för (RP) i

Kommunfullmäktige
1. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-25

Expedieras
Akt

DUM
Justerande tignaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:4

Frågor och interpellationer

Inga frågor har inkommit i tid. Det föreligger ej heller några svar på

interpellationer vid dagens sammanträde.

M
Justerand signaturer

II 0O k Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktigestera er
2022-04-25

Utdragsbestyrkande
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2022-04-25

KF § 35 Dnr. KS 2022/0058

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 202I

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse för

2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige och dess verksamheters nettokostnad uppgår till 7,5

mnkr, Vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23 § 3:14.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens' förslag

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

besvarad.

Expedieras
KS Controller,

Akt

Oñ L
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



LL; Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-04-25

KF § 3:6 Dnr. KS 2022/0028

Arsredovisning för år 202I för Österåkers kommun och

d

k

ess bolag samt för vissa organisationer där Österåkers

ommun är ägare eller annars har intressen

Kommunfullmäktiges beslut

1.

3.

4.

6

7.

Godkänna Årsredovisning 2021 för Österåkers kommun, i

enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat

2022-04-04.

. Årsredovisning för år 2021 för Armada Fastighets AB,
godkänns.

Årsredovisning för år 2021 för Roslagsvatten AB, godkänns.

Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid

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

år 2021 för respektive bolag.

. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt

avseende de kommunala bolagens ändamåli förhållande till

gällande ägardirektiv och bolagsordningar.

. Årsredovisningar för år 2021 för Kommunalförbundet
Storstockholms brandförsvar, Samordningsförbundet
Roslagen, Visit Roslagen AB och Stockholmsregionens
Försäkring AB, godkänns.

Årsredovisningar för år 2021 för ÖqAB Fastighet 6 AB,
Långängens Förvaltnings AB och Osteråkers

Återvinningscentral AB, godkänns.

. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid

bolagsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens
Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB,
rösta för att godkänna årsredovisning för år 2021 för

respektive bolag.

Forts.

Justeranéäp

k
signaturer Utdragsbestyrkande
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2022-04-25

Forts. KF § 3:6

9. Isa Wiman (C), ledamot i Kommunstyrelsen för (C)
beviljas yttranderätt under behandling av ärendet.

10. Det noteras till protokollet att Kommunfullmäktige tackar
alla medarbetare i Österåkers kommun för ett gott arbete
under år 2021.

Reservation

Roslagspartiet reserverar sig avseende Armada Fastighet AB:s årsredovisning
för 2021 eftersom Vi inte får svar på avgörande information som kan avgöra
koncernens ñnansiella risker och riskhantering.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har i enlighet med Lag om kommunal
bokföring och redovisning sammanställt årsredovisning för Österåkers
kommun avseende år 2021. Denna innehåller förutom bokslut för nämnderna
också en sammanställd redovisning där de helägda kommunala bolagen,
Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag och ägda delar av Roslagsvatten
AB inklusive dotterbolag, ingår.

Resultatet för Österåkers kommun 2021 uppgår till 266,6 mnkr. Resultat vid
avstämning mot balanskravet är 207,5 mnkr.
Resultatet i den sammanställda resultaträkningen för kommunkoncernen som
inkluderar ovan nämnda bolag, uppgår till 365,8 mnkr.
Ärendet avser även Årsredovisningar för år 2021 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 ägardixektiv och bolagsordningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-04-25, § 5:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-22
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-04-13
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-04-06, § 4:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-03-10, rev 2022-
03-23, rev 2022-04-04.

Ordföranden informerar samt yttranderätt för Isa Wiman (C)
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.
Forts.

Justâfls sigäaturer Utdragsbestyrkande
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2022-04-25

Forts. KF § 3:6

Ordföranden föreslår att ledamot som ännu ej tjänstgör får inträda under

behandlingen av ärendet och finner att fullmäktige samtycker till detta.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bevilja Isa Wiman (C), ledamot i

Kommunstyrelsen för (C), yttranderätt under behandling av ärendet och finner

frågan med ja besvarad.

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

Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvar

Samordningsförbundet Roslagen

Visit Roslagen AB
Stockholmsregionens Försäkring AB
ÖGAB Fastighet 6 AB
Långängens Förvaltnings AB
Österåkers Återvinningscentral AB

Under ärendet ajourneras sammanträdet kl. 18.05-18250 för middag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Mathias Lindow (L) och Arne Ekstrand (KD) med flera 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.

Forts.

ilndes ignaturer Utdragsbes rkandety



Österåker
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Forts. KF § 3:6

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-04-25

Ordföranden frågar om fullmäktige kan notera till protokollet att

Kommunfullmäktige tackar alla medarbetare i Österåkers kommun för ett gott

arbete under år 2021, samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Kommundirektören,

Ekonomiavdelningen,

Kommunens valda ombud,
Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB,
Övriga helägda bolag

Kommunalförbundet
Storstockholms brandförsvar,

Samordningsförbundet Roslagen,

Akt

M:
Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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2022-04-25

KF § 3:7 Dnr. KS 2022/0096

Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 202I

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

nämnder i Österåkers kommun avseende verksamheten för

år 2021.

2. Notera Revisorernas redogörelse avseende verksamheten i

Österåkers kommun för år 2021, till protokollet.

3. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att Vid

årsstämma för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten

AB rösta för att bevilja styrelsen och verkställande

direktören ansvarsfrihet avseende verksamheten för år 2021.

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

2021.

5. Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Roslagen avseende verksamheten för år 2021.

6. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid

årsstämma för Visit Roslagen AB och Stockholmsregionens
Försäkring AB, rösta för att bevilja ansvarsfrihet för

styrelsens ledamöter och verkställande direktören för år

2021.

7. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ledamöter i

Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige att

rösta utifrån revisorernas uttalande i ansvarsfrihetsfrågan

avseende verksamheten för år 2021.

Forts.

JK
usterandes gnatu rer Utd ragsbes rkandety
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Forts. KF § 3:7

8. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid

årsstämma för Inera AB, rösta utifrån revisorernas .

rekommendationi ansvarsfrihetsfrågan avseende
I

verksamheten för år 2021.

9. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att vid

årsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, rösta för att bevilja

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande

direktör avseende verksamheten för år 2021.

10. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att Vid

årsstämma för Långängens Förvaltnings AB, rösta för att

bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör avseende verksamheten för år 2021.

11. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att Vid

årsstämma för Österåkers Återvinningscentral AB, rösta

för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör avseende verksamheten för år 2021.

12. Notera till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut

avseende revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende
år 2021 i de fall personen varit iävig.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagens bestämmelser ska de revisorer som kommunen utser

för granskning av den kommunala 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 Kommunallagen 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, granskningsrapporter,

för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun, Armada
Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms
Forts.

'

ÅA

Juste ande signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:7

brandförsvar, Samordningsförbundet Roslagen, Visit Roslagen AB,
Stockholmsregionens Försäkring AB, ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens
Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag av Kommunfullmäktiges ordförande daterat 2021-04-22.

Beslutsförslag av Kommunfullmäktiges ordförande daterat 2021-04-13.

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att jävsituation föreligger vid fullmäktiges

behandling av revisionsberättelser för år 2021. 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 innehaft uppdrag under 2021.

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

Det kommer att noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut avseende

revisionsberättelser eller ansvarsfrihet avseende år 2021 i de fall personen varit

jävig.

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

revisionsberättelsen för år 2021 aVeende Österåkers kommun.

Propositionsordning

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

fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Ekonomiavdelningen,

De förtroendevalda revisorerna

Kommunens valda ombud,
Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB,
Övriga helägda bolag,

Kommunalförbundet
Storstockholms brandförsvar,

Samordningsförbundet Roslagen,

Ledamöterna i

Kommunalförbundet Norrvatten,

Akt

0“ b
Justerande signaturer Utdragsbes rkandety
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KF § 3:8 Dnr. KS 2022/0043

Ramavtal mellan Österåkers kommun och Micke och

Myran AB avseende planarbete och marköverlåtelser för

Hagby äng och kulle etapp 2

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna ramavtal mellan Österåkers kommun och Micke
och Myran AB.

Reservation

Jag reserverar mig mot förslaget att bebyggelsen ska utföras i 4-5 våningar.

Roslagsparu'et anser att, med hänsyn till roslagsmiljön, inte tillåta fler än 3

våningar. Vidare anser jag att antalet p-platser ska specificeras.

Roger Johansson (RP)

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna.

Det här ärendet ger känslan av att beslutsprocessen har en bakvänd ordning.

Det hade varit bättre om förslagen till detaljplaner i detta ärende låg för beslut

tillsammans med gängse exploateringsavtal. Istället skall Vi innan någon kunnat

ta del av förslag till detaljplan ändå fatta beslut om ett ramavtal som föregår

kommande detaljplan i ett tjänsteutlåtande som hänvisar till detaljplaner ingen

av oss sett. Utöver detta noterar Vi att det finns en reservation från

Roslagspartiet i detta ärende där de Vänder sig mot bebyggelsen utformning,

antal våningar, och P-platser och detta utan att någon sett en detaljplan, i ett

läge där inget vet vad det är som föreslås, en reservation över ett förslag som
inte ñnns. Detta är bland det märkligaste Vi sett. Det som ändå gör att Vi nöjer

oss med denna protokollsanteckrging är att när väl förslag till detaljplan

kommer för beslut och Vinner laga kraft då upphör ramavtalet. Vi hoppas att

beslutsprocessen framöver blir betydligt bättre och i rätt ordning.

Ann-Christine Furustrand (8)

Sammanfattning

I de pågående detaljplaneprojekten Hagby äng 0 Kulle 1 och 2 har det visat sig

att Vissa justeringar behöver ske inom fastighetsägandet samt

fastighetsindelnmgen för att underlätta genomförandet av detaljplanerna.

Samtidigt föreslås att kommunen och Micke & Myran AB träffar ett ramavtal

angående markoption, tidsplan och förutsättningar för Hagby äng 0 kulle 2.

Forts.

:åtalades ignaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:8

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:7.

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-02-18.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Q1 LA
juste ndes Ignatu rer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:9 Dnr. KS 2022/0070

Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i

Osteråkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Fastställa verksamhetsområde för vatten, spillvatten samt
dagvatten fastighet och gata enligt Österåkersvatten AB:s
förslag, bilagorna 1-27, att gälla från och med att beslutet

Vinner laga kraft.

Sammanfattning

Verksamhetsområden för allmänt VA i kommunen behöver kontinuerligt

uppdateras i takt med att kommunen utvecklas. Nya bostadsområden och
omvandlingsområden kräver att allmänt VA byggs ut. Österåkervatten AB har

därför beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde
för vatten, spillvatten samt dagvatten fastighet och gata enligt bilagorna 1-27

att gälla från och med att kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

I

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08

Förslag till beslut

Bror Jansson (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

Österåkersvatten AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ohm
Justerandes gnaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3: IO Dnr. KS 2022/007I

Andring av teknikval för Margretelunds reningsverk och

lån med kommunal borgen

Kommunfullmäktiges beslut

Förorda att använda MER-teknik för den fortsatta

projekteringen av det nya avloppsreningsverket på
Margretelund samt att för totala investeringsbudgeten för

etapp 1 och 2 på 941 mkr besluta om lån med kommunal
borgen för Österåker (81,5 0/0) 767 mkr med löpande avrop.

Sammanfattning

Nya erfarenheter har medfört att ÖVAR AB beslutat föreslå

kommunfullmäktige ett ändrat teknikval för Margretelunds reningsverk.

ÖVAR AB föreslår samtidigt att kommunfullmäktige fattar beslut om lån med
kommunal borgen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Roger Johansson (RP) 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 fmner frågan med ja

besvarad.

Expedietas

Österåkersvatten AB,
ÖVAR AB,
Ekonomiavdelningen,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

0“
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



2;! ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-04-25

KF § 3:I I Dnr. KS 2022/0069

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och

medborgarförslag per 2022-03- I 5

Kommunfullmäktiges beslut

1. Notera förteckning över motionen till protokollet med
uppgift om att det finns 46 väckta motioner som inte är

färdigbehandlade per 2022-03-15.

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet

med uppgift om att det finns 21 väckta medborgarförslag,
som inte är färdigbehandlade per 2022-03-15.

Sammanfattning

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2022-03-1 5.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:19.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-03-21.

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

Akt

0401“_
justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:I2 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

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

Marie-Louise Johansson (V) Nämndeman

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av en nämndeman i Attunda Tingsrätt

för mandatperioden 2020-01-01-2023-12-31.

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 fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Attunda Tingsrätt,

Akt

oh ax

Justerande si naturer Utdragsbes rkandeS “7
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KF § 3:I3 Dnr. KS 20|8l0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entledigande

1. Mia Hinndal Bellander (M) entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Val

2.. Val av ledamot i Vård- och omsorgsnämnden för (M) för

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

bordläggs.

3. Val av ledamot i Förskole-och grundskolenämnden för (L) för

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

bordläggs.

Sammanfattning

Ärendet omfattar entledigande och val med anledning av entlediganden.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Därutöver har Mia Hinndal Bellander (M) inkommit med begäran om
entledigande som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäküge kan bevilja Mia Hinndal Bellanders (M)
begäran om entledigande samt bordlägga val av ny ledamot i Vård- och
omsorgsnämnden för (M), samt ñnner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga val av ledamot i Förskole-

och grundskolenämnden för (L) och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Vård- och omsorgsnämnden,
Förskole- och grundskolenämnden,

Akt

§L

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3: I4 Dnr. KS 20I8/0l25

Svar på motion nr 6/20l8 av Björn Molin (RP)
- Bolltältet på Sjökarby Ridskolas sommarhage

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 6/2018 med hänvisning till att frågan redan

anses utredd.

Sammanfattning

Det har till kommunen inkommit en motion gällande lokalisering av ett bolltält

på Sjökarby ridskolas sommarháge, Vilken av Kommunfullmäktige godkänts

för remittering till Kommunstyrelsen, varefter Kommunfullmäktige fattar

slutgilü'gt beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås,

då frågan redan får anses vara utredd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:24.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-03-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-21.

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

Akt

0h»
Justerand s signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 3:15 Dnr. KS 202|/OI66

Svar på motion nr 25/202I av Peter Nummert (RP)
- Ta fram riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motion nr 25/2021 besvarad i den del som avser

framtagande av riktlinjer för tilläggsbelopp med hänvisning
till att riktlinjer beslutats i Förskole-och grundskole-

nämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

2. Avslå motion nr 25/2021 i den del som avser förslaget om
bemanning för tillämpning áv riktlinjer för tilläggsbelopp,

med hänvisning till att Kommunfullmäktiges ansvar

omfattar frågor av principiell beskaffenhet eller annars av

större Vikt och att förslaget om förvaltningens organisation,

bemanning och arbetsfördelning är ett ansvar som främst

åvilar utbildningsdirektören.

Reservation

Roslagsparüet reserverar sig mot beslutet på följande punkter:
- De framtagna riktlinjerna saknas den tydlighet som behövs för att två

oberoende handläggare ska kunna fatta likvärdiga beslut om tilläggsbelopp

utifrån två likvärdiga ansökningar.
- Riktlinjerna saknar konkreta kriterier för bestämning av TB
- De framtagna riktlinjerna är inte konkreta, information saknas och de

innehåller rena felaktigheter. De kan därför inte utgöra underlag för en

rättssäker tillämpning.

- Riktlinjerna gör snarare att processen framstår som än mer oklar!

- Riktlinjerna utgör inte ett fullgott underlag för de fristående aktörerna så att

dessa kan förutse beslut om resurstilldelningen utifrån enskilda elevers

behov.

Peter Nummert (RP)

Sammanfattning

Den 24 maj 2021 inkom till Österåkers kommun motion om att ta fram

riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp. Motionären föreslår att

utbildningsförvaltningen tar fram riktlinjer med konkreta kriterier för

bestämning av tilläggsbelopp. Motionären föreslår Vidare att riktlinjerna ska

vara tydliga så att tillämpningen blir rättssäker, utformade så att fristående

Forts.

1A
Justerand signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 3:15

utförare kan förutse beslut om resurstilldelningen utifrån enskilda elevers

behov samt att riktlinjerna skall skrivas så att de också kan tillämpas för elever

inom den kommunala skolan som drivs av Kommunstyrelsens
produktionsutskott. Motionären föreslår även att utbildningsförvaltningen skall

ha minst två tjänstemän som kan tillämpa riktlinjerna vid bestämning av
ülläggsbelopp/verksamhetsstöd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-03-23, § 3:17

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-02-28

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-02-03
Förskole- och grundskolenämnden har behandlat ärendet 2022-01-25, § 1:11

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2022-01-26, §
1:6

Förslag till beslut

Peter Nummert (RP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet samt i andra
hand på bifall till motionen.

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkande om återremiss av ärendet mot avslag och finner

att fullmäktige beslutat avslå återrernissyrkandet.

Ordföranden ställer därefter bifall till 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.

Omröstningen utfaller med 40 ja-röster, 5 nej-röster, 3 har avstått och 3 är

frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Omröstningslista KF § 3:!5

Expedietas
Förskole- och grundskolenämnden,

Gymnasie- och utvecklingsnämnden,

Akt

ang )/\

Justerand signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I OSTERÅKERS KOMMUN KF 3/2022 Österåker
2022 04 25 B 3:15/2022

M218, 8:9, RPz5, SD:5, L:4, Cz3, V23, MP:2, KD:2

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Fletcher

Klein

Roszkowska Ö ' '

Netterström

Funhammar
Netterström

eanctte Widén

Söderström

redrik Annika Lööv
' H
Grims Klein Richard

tta H
'

Widén

ror ansson

H
'brant

Lindow

Pålharnmar Christine

Hinders

Ekstrand

Ottosson

-Christine Furustrand

Olsson Gunilla Niss

Westerlund

Frid

Kristina Embäck
Pettersson

Eva Bö
'

Klas-Göran

onas onsson
'

lVIichael Selander

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist

Norma Aznar

Hans

X
X
X
X

ohansson

Ivar Horst

Peter Nummert

Anders Borelid

Leif Hermansson

Peter Markum
Abdullah

13'" Molin

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

V\

Om Ö tni KF 315-2022 Uppdaterad 2022-05-02



arv! *n

Justelandes ignaturer

I!?

I. O
Sa manträdes r tokoll för KommunfullmäktigeOsteraker m P°

2022-04.”

KF § 3: I 6
_

Dnr. KS 2022/01 I8

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Motion nr 15/2022 medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har 1 motion inkommit.

Inga interpellationer har inkommit inför dagens sammanträde.

Motionär

Motion nr 15/2022 Peter Nummert (RP)
- Återstarta förskolan i Åsättra

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motion nr 15/2022 medges väckas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt

MM
Utdragsbestyrkande
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KF § 3:I7 Dnr. Respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 3/2022 - Kommunalråd i opposition -

medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen
varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 4/2022 -Santos torg - medges väckas

och remitteras till Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter samråd med Österåkers

namnberedning, fattar slutgiltigt beslut med anledning av

förslaget.

3. Medborgarförslag nr 5/2022 - Utökad säkerhet när

container töms på returinsamh'ng Vid t.ex. Kungsängens IP
mil. insamlingsställen i Österåkers kommun - medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige och efter samråd med
Roslagsvatten AB, fattar slutgiltigt beslut med anledning av

förslaget.

4. Medborgarförslag nr 6/2022 - Vägvisningsskylt mot
Österskär i rondellerna Vid McDonalds och Bygg-Max -

medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden som
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en säker

övergång/undergång mellan Skånsta och Söta i allmänhet

och Akers Friskola i synnerhet - medges väckas och
remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning

av förslaget.

Forts.
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Forts. KF § 3:17

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 3/2022, nr 4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022 och nr 7/2022

har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag
.

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2022-04-11.

Propositionsordning

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

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 20.45.

M
Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande


