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AU § I:I4 Dnr. KS 2022/0I63

Svar på motion nr 24/2022 från Ann-Christine Furustrand (S)
-

Utvärdera de rådgivande organen

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

1. Avslå motionen gällande de delar om införande av ett Skärgårdsutskott samt
Klimatutskott under Kommunstyrelsen med hänvisning till att

Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 inrättat två utskott under
Kommunstyrelsen samt med hänvisning till kommunens pågående arbete med
miljö och klimat.

2. Anse motionen besvarad gällande de delar om utvärdering av råden samt
ersättning med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 §
7:5 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att, bland annat utifrån en utvärdering av
arbetet med råden, inför 2023 ta fram ett förslag på utformning av arenor eller

mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda.

Reservation

Sigrid Walve (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser motionären
att de rådgivande organen (råd) ska utvärderas, att Skärgårdsrådet läggs ner och
ersätts med ett utskott till Kommunstyrelsen, att klimatfrågors lyfts och blir ett

Klimatutskott under Kommunstyrelsen samt att frågan om ersättning utreds

och enhetlig arvodering sker i råden.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2022-12-13.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-12-06.

Deltar ej i beslutet

Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet.

Forts.
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att

1. Avslå motionen gällande de delar om införande av ett Skärgårdsutskott samt
Klimatutskott under Kommunstyrelsen med hänvisning till att

Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 § 7:5 inrättat två utskott under
Kommunstyrelsen samt med hänvisning till kommunens pågående arbete med
miljö och klimat.

2. Anse motionen besvarad gällande de delar om utvärdering av råden samt
ersättning med hänvisning till att Kommunfullmäktige i beslut 2022-11-21 §
7:5 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att, bland annat utifrån en utvärdering av

arbetet med råden, inför 2023 ta fram ett förslag på utformning av arenor eller

mötesplatser mellan civilsamhälle och förtroendevalda.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på att

1. Anse motionen vara besvarad gällande de delar om införande av ett

Skärgårdsutskott samt Kümatutskott under Kommunstyrelsen.

.

2. Bifall till motionen gällande de delar om utvärdering av råden samt
ersättning.

Sigrid Walve (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)
yrkanden eller Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden och finner att

arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)
yrkande röstar ja, den som är för Ann-Christine Furusttands (S) yrkande röstar

nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (1 :14) med 4 ja-röster och
2 nej-röster och 1 avstår.

Expedietas

Akt
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: Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 20I9 - 2022), KSAU 2022-I2-I4, § I:I4

Patti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf. X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X
M johan Boström X X
M Hampe Klein X X
S Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

C Isa Wiman X
KD Arne Ekstrand X
MP Sigrid Walve X

Resultat 4 2 1


