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KF§2:I

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom
kallelse på kommunens ofñciella anslagstavla, kommunens webbplats samti
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 2:1 /2022 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

fredagen den 11 mars kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. Det
justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens
webbplats och på den officiella anslagstavlan iAlceahuset, Åkersberga.

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

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

Bilaga 2: I/2022 Närvarolista

dn Y\
Justerandes si naturer Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2022-03-07

Österåker

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)
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KF § 22

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att ny interpellation nr 3/2022 av Francisco Contreras

(V) - Om Österåkers beredskap inför en flyktingvåg från Ukraina, behandlas

som ärende 4c på dagordningen.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa dagordningen med den
upplästa ändringen och finner frågan med ;a besvarad

ÅA
Justerandes sig aturer Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF 5 2:3 Dnr. KS 2022/0022, KS 2022/00I9, PU 2022/0096

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmähuingsärendena noteras till protokollet.

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-07

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 2/2021 - Gång-

och cykelväg till Brännbackens företagspark

c. Kommunstyrelsens svar på uppdrag nr 32 1 Budget 2021 - uppdrag

att kartlägga behovet mom egen regi av ytterligare kompetenser mom
det Centrala elevhälsoteamet

d. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut

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

funktionshindrade (LSS) per 2021-12-31

6. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per

2021-12-31.

f. Att-anda tingsrätt har entledigat samt begärt val av sex nämndemän
g. Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot Eva Börjesson (S) och ny

ersättare Frida Hultqvist Wård (S) i Kommunfullmäktige
h. Länsstyrelsens rapport från inspektion av Överförmyndaren i

Österåkers kommun

Expedieras
Akter

\

Ohm.
Justerandes gnåtu rer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommurmzfägäälåtiiå;

KF § 2:4

Anförande med anledning av Rysslands invasion i

Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina håller Kommunstyrelsens

ordförande ett anförande till Kommunfullmäktige och Österåkers kommuns
invånare.

om 1A
Justeranaes si aturer Utdragsbestyrkande
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KF § 2:5

2022-03-07

Dnr. KS 2022/0057, KS 2022/0012

Frågor och interpellationer

Det noteras till protokollet att:

1. Fråga från Kristina Embäck (S)
- Kommer Österåkers kommun

köpa in Ukrainska flaggor till våra offentliga byggnader med
flaggstänger och flaggor med dessa för att Visa stöd med
Ukrainas folk? - medges ställas.

Frågan besvarades av Kommunstyrelsens ordförande Michaela
Fletcher (M).

Fråga från Kristina Embäck (S)- Kommer du se till att

kommunen ser över tillgången till-och skicket på de skyddsrum
som finns I kommuunen och verka för att säkra tillgången till

skyddsrum för våra invånareP- medges ställas.

Frågan besvarades av Kommunstyrelsens ordförande Michaela
Fletcher (M).

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har
besvarat interpellation nr 1/2022 - Vilka åtgärder har vidtagits för

att minska risken för psykisk ohälsa? - av Francisco Contreras

(V).

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L)
har besvarat interpellation nr 2/2022 - Borde vara självklart att de
äldre som önskar får ett boende där de kan få den hjälp de
behöver! - av Lars Frid (S)

. Interpellation nr 3/2022 av Francisco Contreras (V)- Om
Österåkers beredskap inför en flyktingvåg från Ukraina, medges
ställas och besvaras vid dagens sammanträde.
Interpellationen besvarades muntligt av Kommunstyrelsens
ordförande Michaela Fletcher (M).

Expedietas

Akter

V
mndes Ignaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 2:6 Dnr. KS 202I/0247

Nytt Miljö- och klimatprogram

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta Miljö- och klimatprogram 2030 med mål, strategiska

inriktningar och indikatorer samt anvisningar för arbetssätt,

uppföljning och redovisning.

2. Den tidigare versionen av “Nytt miljö- och
klimatprogram”, Vilken bordlades vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-12-13, § 9:16, avskrivs från fortsatt

behandling.

Särskilda yttranden

Yttrande från Centerpartiet

Centerpartiet anser att det nya miljö- och klimatprogrammet ska ha samma
ambitionsnivå som tidigare miljömålsdokument och att det som stod

formulerat för ”kommunens inköp av energi till el, Värme och transporter ska

vara förnybar energi är 2030”, ska ligga kvar. Vi ser att vi har goda

förutsättningar att ställa om till förnybar energi- som 501-, Vind- och

vattenkraft och restprodukter från skog. Därför ska Vi som kommun som ska

Visa Vägen och vara ett föredöme. Den förnybara energin är oändlig och har

inga farliga restprodukter. I Sverige idag står redan vattenkraft, Vindkraft och

biokraft för 60% av energiproduktionen. Utvecklingen går framåt vad gäller

lagring av energi och till exempel vätgas som energibärare. Vilket också

kommer att möjliggöra 100% förnybar energi, året om. Förnybar energi som Vi

även har goda förutsättningar att vara med och producera lokalt, vilket också

minskar sårbarheten.

Michaela Haga (C)

Yttrande från Miljöpartet

Inför det förra utkastet av miljö- och klimatprogrammet hade Miljöpartiet ett

antal synpunkter varav en del av dessa hörsammades. Eftersom dessa

förbättringar nu lyfts ut så bljx det svårt för Miljöpartiet att godkänna förslaget i

dess nuvarande form.

Utöver detta kvarstår Miljöpartiets kritik kring formuleringen av målnivåerna.

Vi anser att mål bör vara så konkreta som möjligt och mätbara för att

underlätta för uppföljning. Vi ser det som Viktigt att Österåkers kommun har

en miljö-och klimatplan och det är Viktigt att denna plan utgör ett verkligt

styrdokument för framtida miljö- och klimatarbete. Vi stöttar det arbete som
görs från förvaltningen och den Viljeriktning som finns i dokumentet,
Forts.

.

\_
:

Juster ndes ignaturer Utdragsbestyrkande
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forts. KF § 2:6

men vi tror att det går att göra det ännu vassare. Därför hade Miljöpartiet helst

sett att ärendet hade gått tillbaka till förvaltningen för att omarbetats.

Vi ser ett behov av stärkt skydd för naturområden, allemansrätten och den

biologiska mångfalden. I takt med att kommunen växer så ökar behovet av

hållbara lösningar. Vi anser att hänsyn till naturvärden och biologiska Värden

behöver bli en större del av planeringsprocessen. Samtidigt måste

klimatförändringarnas effekter och påverkan på klimatet tas i beaktning.

Därför är det viktigt att koldioxidutsläpp kostnadsberäknas så att beslut som
medför ökade koldioxidutsläpp undviks. Det gör det också lättare att Välja

alternativ som medför lägre utsläpp. Miljöpartiet ser gärna att kommunen
använder sitt planmonopol för att påverka utvecklingen i kommunen, samt

ställer krav Vid exploatering och upphandling. Kommunen behöver tydliga och

konkreta handlingsplaner både gällande klimat och biologisk mångfald. Vi vill

att klimat-och miljöprogrammet ska Visa mer än en Viljeriktning, utan kunna

fungera som ett vägledande dokument i det viktiga klimat och miljöarbetet.

Miljöpartiet anser att målnivåerna behöver formuleras om för att bli konkreta

(smarta mål). Vi önskar även att Vikten av lokalt jordbruk tas med in i

programmet.

Utöver detta bör följande delar åter lyftas in i programmet:

Delmål: Kommunen driver på för att behålla och öka andelen skyddad natur

Mål: Kunskapen om Österåkers naturvärden och grönstruktur ökas genom
kartläggning, analys och miljö-övervakning av biologiska Värden, ekologiska

spridningssamband och ekosystemtjänster.

Delmål: Kommunen tar genom kontinuerlig miljöövervakning fram kunskap

om status i kommunens vatten, samt sprider kunskapen i syfte att förbättra

kommunens vattenstatus.

Delmål: kommunkoncemens upphandling och inköp ska användas som ett

strategiskt verktyg för att nå kommunens miljö-och hållbarhetsmål.

Michael Selander (MP)

Sammanfattning

Ett nytt styrdokument för kommunens miljömässiga hållbarhetsarbete har

tagits frami form av ett Miljö- och klimatprograrn. Programmet utgör en del

av ett samlat Hållbarhetsramverk och ska styra arbetet med miljö- och

klimatfrågorna. Programmet innehåller miljömål och klimatmål med mätbara

indikatorer för både kommunen som geografiskt område och för

kommunkoncernen, Vilket förutsättningar för en kvalitativ miljöredovisning

och tydlighet gentemot kommunmedborgarna för hur kommunen tar sig an

arbete med en miljömässigt hållbar utveckling. Ärendet bordlades vid

fullmäktiges sammanträde 2021-12-13, § 9:16. Under januari 2022 har

korrigeringar av styrdokumentet genomförts.

Forts.

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande
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forts. KF § 2:6

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07 § 2:15.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Jonas Jonsson (MP) yrkar på återrerniss av ärendet.

Michaela Haga (C) och Roger Johansson (RP) biträder Michaela Fletchers (M)
yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkande om återrerniss mot avslag och finner att

fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet av Jonas Jonsson (MP).

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

nej -röst för att bifalla återrerrüssyrkandet.

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

17 nej-röster hade krävts för att återremittera ärendet genom en

rninoritetsåterrerrüss. Fullmäktige har således beslutat avslå Jonas Jonssons

(MP) yrkande om återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar därefter att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens

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

med ja besvarad.

Bilaga Omröstningslista KF § 2:6

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

L:islands: signåturer Utdragsbestyrkande
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KF § 2:7 Dnr. KS 2022/000I

Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers

kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta styrdokument Strategi för verksamhetsutveckling 1

Österåkers kommun,'1 enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-18.

2. Genom antagande av styrdokumentet Strategi för

verksamhetsutveckling i Österåkers kommun, upphör det

hittills gällande styrdokumentet IT-strategi

(KS 2010/0085) 2010-09-27 § 113, att gälla.

Särskilt yttrande

yttrande från Socialdemokraterna

Det här är en produkt av alliansens partier och kommunledningen. Ett sånt

som varje kommun med självaktning borde ha. Det i dokumentet som handlar

om utveckling av kvalitet och innovation är gängse och inget att orda om,
sådant behövs. Det jag nu säger är ingen kritik av tjänstemännen som
förtjänstfullt tagit fram dokumentet utan av uppdragsgivarens synsätt.

Strategier bör man ha. Sen vet jag inte om det känns betryggande eller inte att

strategin ska ge nämnderna (Vi politiker) vägledning i hur insatser ska
prioriteras och drivas. Vi socialdemokrater har två stora principiella

anmärkningar på innehållet i strategin.

Den ena är

1) Att mvånarna på två ställen 1 dokumentet medges inflytande och det är när

man medges vara ””.medskapare Allt fokus ligger på att ledning, chefer och
medarbetare är det som ska utvecklas i kommunen, för att säkra leverans och
tillfredsställa mvånamas behov.

Den andra anmärkningen hör Väl ihop med den jag nyss nämnde.

2) I strategin talas om Österåker där kunderna ska sättas i centrum. Ett

klassiskt nyliberalt synsätt som Vi Vänder oss emot. Vi Vänder oss emot detta

synsätt. När det gäller det föregående ärendet Miljöstrategi är det Koncernen
Österåker. Jag kan Väl ana detta här också, även om kommunen mte kallas så

här. Eller också är det två olika saker Vilket gör det förvirrande.

Förutom att jag handlar på ICA och Elgiganten är jag nu också förvandlad till

kund i min egen kommun. Kunder har valfrihet och det innebär att jag

tvingas Välja mellan några alternativ som någon annan har bestämt vilka de ska

vara. Kommunen ska enligt strategin skapa Värde för dem den finns till för.

Forts.

mande signaturer Utdragsbestyrkande
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Alltså utveckla produkter och tjänster som Vid en kundnöjdhets- mätning får

höga betyg.

För oss är kommunen ett ”Vi”, det är Österåkersbornas kommun, det vi

gemensamt ska utveckla till allas bästa.

Vi vänder oss emot alliansens synsätt att en kommun är som företagskoncem

som ska leverera varor och tjänster till olika kundsegment. En kommun där

”även kommunens invånare är en Viktig källa till stora och små idéer”. Vi är

dock inte förvånade över det här grundmurade synsättet hos alliansens partier.

Kort sagt strategin andas demokratiskt underskott. Koncernen i fokus,

invånarna ”ska också ges möjlighet” att vara med. Men i grunden är Vi kunder.

Vi menar, för att kunna ställa oss bakom strategin, måste fokus ligga på
kommunen som myndighet, inte varu- och tjänsteproducerande koncern,

invånarna som gemensamt äger kommunen och därför självklart ska vara

med i utvecklingen, inte bara som kunder.

Anders Pettersson (S)

Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) biträder särskilt yttrande från

Anders Pettersson (S).

Sammanfattning

Att kunna erbjuda en trygg kommunal verksamhet med hög kvalitet för de som
bor, Vistas och verkar i Österåker är ett av kommunens Viktigaste uppdrag. För

att kunna hantera de förändringskrafter, bland annat globalisering,

klimatförändringar och demograñslç utveckling, som framgent påverkar

kommunal sektor och klara det framtida välfärdsuppdraget, kommer det att

krävas ett systematiskt utvecklingsarbete samt olika typer av resursoptimering,

både inom administrativ verksamhet och inom kärnverksamhet.

En kommunövergripande strategi har tagits fram för att ge nämnder, bolag och

förvaltningar Vägledning i hur olika utvecklingsinsatser ska prioriteras och

drivas, både på kort och på lång sikt. I framtagandet av strategin har arbetet

utgått från forskning och beprövad erfarenhet inom kvalitetsledning med fokus

på offensiv kvalitetsutveckling samt kommunorganisationens förutsättningar,

och mynnar uti fem strategiska spår för att nå Österåkers Vision, Vision 2040.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:20.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-01-18.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.
'

Rogerjohansson (RP) och Anas Abdullah (-) biträder Michaela Fletchers (M)

yrkande.

Forts.

0“ W
Juster ndes s natürer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

forts. KF § 2:7

Under ärendet ajourneras sammanträdet kl. 20.20-20.25.

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

Kommundirektören,

Ledningsstöd,

Samtliga nämnder,

Armada Fastighets AB,
Roslagsvatten AB
Övriga helägda bolag,

Akt

en
Juster ndes gnaturer Utdragsbestyrkande



Österåke r' Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:8 Dnr. KS 20 I 8/0283

Val av sex nämndemän vid Attunda Tingsrätt för

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

Kommunfullmäktiges beslut

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

Hampus Andersson (M) Nämndeman
Yvonne Stare (M) Nämndeman
Jennie Norlin (M) Nämndeman
Lars Westerlund (S) Nämndeman
Maria Ivarsson (MP) Nämndeman

2. Val av kvarvarande nämndeman (V) vid Attunda Tingsrätt,

bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av sex nämndemän i Attunda Tingsrätt

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

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Därutöver nomineras Yvonne Stare (M),]ennie Norlin (M) och Maria Ivarsson

(MP) som nya nämndemän vid Attunda Tingsrätt.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag samt enligt nomineringar från (M) och (MP) och

ñnner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan bordlägga val av den kvarvarande

nämndemannen och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt,

Attunda Tingsrätt

Ohçv
Justerandes ignatürer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:9 Dnr. KS 20 I 8/0283

Nominering av Vigselförrättare för Österåkers kommun,
för en fyraårsperiod

KOmmunfuIImäktiges beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M)
nomineras till Vigselförrättare för Osteråkers kommun, för en

fyraårsperiod.

Sammanfattning

Valberedningen föreslår att Kommunstyrelsens ordförande Miéhaela Fletcher

(M) nomineras till Vigselförrättare för en fyraårsperiod.

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 frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akt,

Länsstyrelsen

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

KF § 2: I 0 Dnr. KS 20I8/0283

Ovriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden

1. Staffan Lundmark (-), invald på mandat för (RP), entledigas från

sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.

2. Staffan Lundmark (-), invald__på mandat för (RP), entledigas från

sitt uppdrag som ledamot i Osterâkersvatten AB.

3. Karina Liedberg (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Förskole- och grundskolenämnden. .

Val

4. Hans Hellberg (RP) väljs till ledamot i Österåkersvatten AB för

resterande del av bolagets mandatperiod enligt bolagsordningen.

5. Val av ledamot i Förskole-och grundskolenämnden för resterande

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

6. Peter Wahlquist (C) väljs till god man enligt

fastighetsbildningslagen (med ansvar för jordbruks- och
skogsbruksfrågor) för resterande del av mandatperioden
2019-01-01 - 2022-12-31.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen

7. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning efter ersättare Staffan Lundmark (-), invald på
mandat för (RP).

Sammanfattning

Ärendet omfattar entlediganden, val med anledning av entlediganden,

bordläggningar samt anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens

förslag.

Forts.

NM
Justerandes natu rer Utdragsbestyrkande



låg Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

forts. KF § 2:10

Därutöver nomineras dels Björn Molin (-), dels Hans Hellberg (RP) som ny
ledamot i Österåkersvatten AB.

Propositionsordning

Ordföranden konstater att personval avseende val av ledamot i

Österåkersvatten AB ska genomföras genom sluten omröstning. Johan

Boström (M) och Margareta Olin (S) utses till rösträknare.

Sammanträdet ajourneras kl. 20.40-20.50.

Efter att sluten omröstning har genomförts, utfaller resultatet enligt:

Antal röster Hans Hellberg (RP) 23 st

Antal röster Björn Molin (-) 5 st

Antal blanka röster 20 st

Antal ogiltiga röster 1. st

Frånvarande 2 st

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed valt Hans Hellberg (RP) till

ledamot i Österåkersvatten AB för resterande del av bolagets mandatperiod.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige, i övriga valärenden, kan besluta i enlighet

med valberedningens förslag samt finner frågan med ja besvarad.

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

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

Expedieras

Österåkersvatten AB
Förskole- och grundskolenämnden,

Länsstyrelsen i Stockholm,

Akt

Oh [V

Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:I I Dnr. KS 2020/0I86

Svar på motion nr I9/2020 av Kristina Embäck (S)
- En

välplacerad park i Österskär

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla motion nr 19/2020 vad avser att ge platsen mer
parkkaraktär.

Sammanfattning

I en motion till Österåkers kommunfullmäktige 2020-09-14, § 5:15, föreslår

motionären att utveckla en tom tomt vid Tunavägen 23 till en park med
parkbänkar, planteringar och träd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:10.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2021-12-09.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag innebärande

bifall till motionen.

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,

Tekniska nämnden,

Akt

k
Justerandes gnaturér Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

KF § 2:I2 Dnr. FU 202Il0025, KS 202|l0028

Svar på motion nr I/202I av Ann-Christine Furustrand

(S) och Lars Frid (S)
- En fast omsorgskontakt I

hemtjänsten

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 1/2021 besvarad dels med hänvisning till att

en fast omsorgskontakt i den kommunala hemtjänsten redan
finns och dels att goda kunskaperi svenska språket är ett krav

Vid anställning i produktionsförvaltningens verksamheter.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2021-02-01 § 1:14 föreslår

motionärerna dels att en fast omsorgskontakt för varje kund ska fmnas i

hemtjänstverksamheten och dels att Österåkers kommun i samarbete med
huvudmännen för hemtjänst och särskilt boende skräddarsyr, genom Komvux
i Österåker, utbildning i svenska med inriktning på att möta äldre_ med
funktionella svårigheter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:24.

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2022-01-26 §24.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-01-21.

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-24.

Förslag till beslut

Lars Frid (S) 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.

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

förslag och nej-röst för bifall till motionen.

Forts.

Jusjlndes ignaturer Utdragsbestyrkande



ÅLQ österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

forts. KF § 2:12

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

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

Bilaga Omröstningslista KF § 2:|2

Expedieras

Akter

.LN

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE l ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 2/2022 Österåker
2022 03 07 B 2:12/2022

W
Mandatfö

'

Mz18, 5:9, RP25, SD25, Lz4, C23, V23, MP2, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö Gunnar
Christina Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle

eanette Widén

Conn Söderström

Fredrik

Camilla Grims Klein

Lotta H0
Anneli Widén

Bror ansson

Berndt H
Mats Hö'brant

Mathias Lindow

Monica ellman

Ritva

B' rn Winnerfeldt

Michaela

Pålhammar

Hinders

Ekstrand

Ottosson

-Christine Furustrand Klas-Göran

Olsson
'

Gunilla Niss

Westerlund

Frid

Embäck
Pettersson

va Bö
'

onas onsson

Selander

rancisco Contreras

Lennkvist

orma Aznar

X
X
X
X
X

ohansson

var Horst

eter Nummert

Borelid
'

Hermansson

eter Markum
Abdullah

"'rn Molin

Olin

ohan Boström

Gardner

SULTAT

Om 212 Uppdaterad 2022-03-11



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

KF § 2: I 3 Dnr. KS 202 I/0029

Svar på motion nr' 2/202I av Michael So'lander (MP) -

Inför saltsopning på gång-och cykelvägar

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 2/2021 då kommunen redan har god
snöröjning på gång- och cykelvägar och att saltsopning

behöver höga cykelflöden för att fungera Väl.

Reservation

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

Sammanfattning
Miljöpartiets Michael Selander (MP) föreslår i en motion (nr 2/2021) att

kommunen ska införa saltsopning på gång- och cykelvägar. Förvaltningen

föreslår att motionen avslås då kommunen redan har god snöröjning på gång-

och cykelvägar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:6.

Michaela Fletchers ordförandeförslag daterat 2022-01-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13.

Förslag ti|| beslut

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen.

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande att

avslå motionen.

Roger Johansson (RP) biträder Mathias Lindows (L) yrkande.

Propositionsordning

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

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

Forts.

(M M_
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

forts. KF § 2:13

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, 12 nej-röster, 2 har avstått och 2 är

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

Bilaga Omröstningslista KF § 2:l3

Expedieras
Tekniska nämnden,
Akt

% w
Justerand s signaturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 2/2022 Österåker2022 03 07 B 2:13/2022

Mandatfördelning M218, 3:9, RP15, SD:5, L24, C23, V23, MP2, KD:2
Ledamöter

Namn Ersättare

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö Gunnar
Christina Funhammar
Kenneth Netterström

Isabelle

eanette Widén

Conn Söderström

Fredrik
' H
Grims Klein

tta H0
'

Widén
ror ansson

t H
ts Hö'brant

Lindow

B“ rn Winnerfeldt

Pålhammar

Hinders

Ekstrand

Ottosson

-Chrisn'ne Furustrand Klas-Göran
Olsson Gunilla Niss
Westerlund

Frid

Embäck
Pettersson

va Bö
'

onas onsson

Solander

rancisco Centreras

Lennkvist

orma Aznar

H
ohansson

Horst

ter Nummert
omas 1a

Borelid
'

Hermansson

ter Markum
Abdullah

"'rn Molin

Olin

han Boström

Gardner

ULTAT

Omirl'stni KFM213
Uppdaterad 2022-03-11



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:!4 Dnr. KS 202 I/0072

Svar på motion nr 8/202I av Anders Borelid (SD) -

Mobila toaletter

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 8/2021 ”Mobila toaletter” besvarad med
hänvisning till att en översyn av antalet mobila toaletter görs i

förarbetet inför en ny upphandling av park- och gatudriften

2022.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att kommunen
ska ta in offerter för att sätta upp/underhålla ”bajamajor” och att sådana sätts

upp på de större aktivitetsplatserna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:9.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-01-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13.

Förslag till beslut

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till motionen.

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsehs förslag.

Rogerjohansson (RP) biträder Anders Borelids (SD) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedieras

Tekniska nämnden,
Akt

filmas ignaturer Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:I5 Dnr. KS 202|l0|65

Svar på motion nr 24/202l av Peter Nummert (RP) -

Skapa projektet “Sund och säker skolväg i Österåker”

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 24/2021 besvarad med hänvisning till att

Tekniska nämnden givit samhällsbyggnadsförvaltningen i

uppdrag att påbörja ett arbete för Ökad trafiksäkerhet Vid

kommunens förskolor och grundskolor.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Österåkers

kommun skapar ett projekt för att öka trafiksäkerheten vid kommunens skolor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:11.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-01-13.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-13.

Förslag till beslut

Peter Nummert (RP) yrkar bifall till motionen.

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Hampe Klein (M) biträder Mathias Lindows (L) yrkande.

Norma Aznar (V) biträder Peter Nummerts (RP) yrkande.

Propositionsordning

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

Expedieras
Tekniska nämnden,
Akt

Justerandes ignaturer Utdragsbestyrkande



.223% Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

KF § 2:I6 Dnr. PU 202|l0050, KS 202|l02l4

Svar på motion_nr 33/202I av Michael Solander (MP) -
Förändring av Österåkers skolorganisation

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 33/2021 med hänvisning till att arbetet för en
förändrad skolorganisation startade redan efter skolvalet 2021.
Det organisationsförslaget har behandlats i Kommunstyrelsen
2021-11-15.

Reservation

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

Sammanfattning

En motion har väckts 2021-08-20, § 6:14, där motionären vill införa en
förändring av Österåkers skolorganjsation.

Beslutsunderlag
\

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2022-02-07, § 2:25.

Kommunstyrelsens produktionsutskott har behandlat ärendet 2022-01-26, §
2:5.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-01-21.

Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-10.

Förslag till beslut

Michael Solander (MP) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

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

Forts.

Justerandes gnaturer
Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2022-03-07

forts. KF § 2:16

Omröstningen utfaller med 43 ja-röster, 6 nej-röster och 2 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Bilaga Omröstningslista KF § 2: I 6

Expedieras

Akter

flit/rida
si naturer Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE | ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 212022 Österåker
2022 03 07

'

2:16/2022

Mandatfö
'

le8, 5:9, RP15, SDz5, Lz4, (3:3, Vz3, MP12, KD:2

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Michaela Fletcher

Klein

Eliza Roszkowska Ö
Christina Funhammar
Kenneth Nettcrström

Isabelle

eanette Widén

Conn Söderström

Fredrik
' H

Camilla Grims Klein

Lotta H
'

Widén

Bror ansson

Berndt

Mats H 'brant

Mathias Lindow

Monica 'ellman

Ritva

Thomas
'

Winnerfeldt

Michaela
B' Pålhammar

Monica Hinders

Arne Ekstrand

Mikael Ottosson

Ann-Christine Furustrand Klas-Göran

Rosita Olsson Gunilla Niss

Westerlund

Lars Frid

detina Embäck
Anders Pettersson

Eva Bö
'

onas onsson

Michael Selander

Francisco Contreras

Andreas Lennkvist

Norma Aznar

Hans

ohansson

Ivar Horst

X
X
X
X
X

Peter Nummert
la

Anders Borelid

Leif Hermansson

Peter Markum
Abdullah

B"'rn Molin

Ulrika

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

%
Om

'

KF 216 Uppdaterad 2022-03-11



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige
2022-03-07

KF § 2:17 Dnr. Respektive akt

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Motioner nr 1/2022, nr 2/2022, nr 3/2022, nr 4/2022,
nr 5/2022, nr 6/2022, nr 7/2022, nr 8/2022, nr 9/2022,
nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022, nr 13/2022 och
nr 14/2022 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har 14 motioner inkommit.

Till dagens sammanträde har därutöver en interpellation inkommit som
medgivits ställas och besvarades i § 2:5.

Motionär

Motion nr 1 /2022
'

Anders Borelid (SD)
- Behov av narkotikahundar i kommunens skolor

Motion nr 2/2022 Anders Borelid (SD)
- Kravställt försörjningsbidrag

Motion nr 3/2022 Anders Borelid (SD)
-KBT behandling för vuxna och ungdomar

Motion nr 4/2022 Anders Borelid (SD)
-Inför sommarskola

Motion nr 5 /2022 Anders Borelid (SD)
- Samtalsspråketi skolan ska alltid vara svenska

under lektionsü'd undantaget språklektioner

Motion nr 6/2022 Anders Borelid (SD)
- Riktlinjer för skolmat

Motion nr 7/2022 Anders Borelid (SD)
- Särskilt stöd för särbegåvade elever

Forts.

'

k
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Motion nr 8/2022 Anders Borelid (SD)
- Införa språkkrav i svenska för anställning

inom omsorgen

Motion nr 9/2022 Anders Borelid (SD)
- Behov av att gå om en årskurs

Motion nr 10/2022 Anders Borelid (SD)
- Svenska skolan ska vara partipolitiskt neutral

Motion nr 11/2022 Anders Borelid (SD)
- Inrätta en Klassikerlista

Motion nr 12/2022 Anders Borelid (SD) \

- Ökad närvaro

Motion nr 13/2022 Anders Borelid (SD)
- Läxor och läxhjälp

Motion nr 14/2022 Leif Hermansson (SD)
- Södra Roslagens Skytteförening tilldelas

en egen bana

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 1/2022, nr 2/2022, nr 3/2022, nr

4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022, nr 7/2022, nr 8/2022, nr 9/2022,

nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022, nr 13/2022 och

nr 14/2022 medges väckas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden

redovisat förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Akter

up.
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Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 1/2022 - Övergångsställe
Tråsättravägen - medges väckas och remitteras till

Tekniska nämnden som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

V

2. Medborgarförslag nr 2/2022 -Fler händikapparkeringar -

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

beslut med anledning av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 1/2022 och nr 2/2022 har inkommit till Österåkers

kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2022-02-23.

Propositionsordning

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

Expedieras

Samhällsbyggnadsnämnden,

Akter

(mndes
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22.00.

O< F
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