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A Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF§ |:|

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val

av justerare

Till protokcllet 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 1:1 /2023 framgår tjänstgörande ledamöter och
ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras

tisdagen den 14 februari kl. 10.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga.
Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages å kommunens
webbplats och på den ofñciella anslagstavlan i Alceahuset, kersberga.

Till justerare av dagens protokoll väljs utöver ordförandelngela Gardner (M),
johan Boström (M) och Margareta Olin (8).

Bilaga I:I/2023 Närvarolista

Justeranlies Äkturer. Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2022-2026

Sammanträde 2023-02-06

Mandatfördelning: M120, 8:11, SD25, RPz3, L23, Cz2, V:2, MP22, KDzz, MEDzl
Bilaga I:I/2023 Närvaro/Upprop

Österåker
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2022-2026

Sammanträde 2023-02-06

Österåker

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

Bilaga l:|l2023 Närvaro/Upprop Ersättare
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11% Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF§ |:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Utsänd dagordningen fastställs.

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa utsänd dagordning och finner

frågan med ja besvarad.

OH'FN
Justerande signaturer

I

Utdragsbestyrkande



AL
“411.51 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § |:3 Dnr. KS 2023/0025

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendet noteras till protokollet.

:1. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-16
b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en

säker Övergång/undergång mellan Skånsta och Söra i allmänhet och
Akers Friskola i synnerhet

c. Margareta Olin och Richard Orgård har av Länsstyrelsen förordnats
som Vigselförrättare

d. Attunda Tingsrätt har entledigat Peter Östlund (M) som nämndeman
e. Armada Blåljusfastigheter AB har 2023-01-13 upplösts genom fusion

in i AB Åkers Kanal

Expedieras
Akt

%
justerandes gnaturer

Utdragsbestyrkande



1k Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § I:4 Dnr. KS 2022/00I2

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

1. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har
besvarat interpellation nr 7/2022 - Nolltolerans mot narkotika -
av Leif Haag (SD)

2. Utbildningsnämndens ordförande Hampe Klein QVI) har besvarat
interpellation nr 8/2022 - Ser vi betygsinflation i Osteråkers
kommun? - av Johan Agge (RP)

3.' Svar på interpellation nr 9/2022 av Sigrid Walve (MP), bordläggs
på grund av att interpellanten ej är närvarande vid dagens
sammanträde.

Expedieras
Akt

.35
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande



k österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § I:5 Dnr. KS 2022/0263

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025,
budget 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. Verksamhetsplan
2023-2025, budget 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2023 samt
verksamhetsplan 2023-2025 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv,

budgetanvisningar samt budgetramar. Kommunfullmäktiges nettoram för 2023
är 9,1 mnkr.

_

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16 § 1:11.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag. \

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag
och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt fmner frågan med ja

besvarad.

Expedieras

Controller KS,
Akt

Justera:ldes naturer Utdragsbestyrkande



“LJ Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § I:6 Dnr. KS 2022/007I

Utökad budget för ÖVAR - nytt reningsverk I

Österåker och lån med kommunal borgen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna utökad mvestering för projektet ÖVAR enligt

ÖVAR AB: förslag innebärande, för Österåkers kommuns
del, 975- 1 190 mkr.

2. Godkänna kommunal borgen för upptagande av län för

Österåkers kommuns andel av projektet ÖVAR, på
maximalt 1 190 mkr.

Särskilda yttranden

Roslagspartiet (RP) respektive Socialdemokraterna (S) lämnar särskilda

yttranden.

Dessa biläggs protokollet i särskild bilaga.

Sammanfattning
På grund av ändrade fömtsättm'ngar och omvärldsläget har ÖVAR AB
föreslagit fullmäktige om utökad kommunal borgen. I jämförelse med den
tidigare upprättade förstudien samt beslut om ändring av teknikval har framför
allt ändrade förutsättningar och omvärldsläget med pågående inflation

inneburit kostnadsökningar för projektet. Den nu framtagna kalkylen, SK4,
indikerar på en prognos på 1196 mkr d.v. 3. en kostnadsökning på 366 mkr.
Österåker kommun står för 81,5% och Vaxholm Stad för 18,5% mom
projektet ÖVAR. Projektet ÖVAR avser nytt reningsverk 1 Österåker.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16,*§ 1:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-12-29,
rev. 2023-01-16.

Förslag till beslut

Bror Jansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Peter Nummert (RP) och Glenn Viklund (S) biträder Bror Janssons (M)
yrkande.

Forts.

(åk
Justerand 5 signaturer Utdragsbestyrkande



Ä Österåker Sammanträdesprotokoll för
Kommuråfäääåä'iiå:

Forts. KF § 1:6

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 ärendet kan kompletteras med det förtydligandet att

satsningen avser ett nytt reningsverk i Österåker, och finner att fullmäktige

beslutar att komplettera ärendet med det förtydligandet.

Expedieras

ÖVAR AB,
Ekonomiavdelningen,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Juiüies si naturf\\ Utdragsbestyrkande



Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § [27 Dnr. KS 2022/OO7I

Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR AB

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna utökad investering enligt förslag om investering
fjärrvärme samt om kommunal borgen för upptagande av lån
motsvarande 102 mkr.

Sammanfattning
Eon och ÖVAR AB är överens om att samarbeta gällande att ta tillvara på
spillvärmen från det nya avloppsreningsverket. Man har uppskattat att

Värmeenergi i spillvattnet uppgår till ca 12 MW/ för ett fullt utbyggt verk.
Energimängden är stor nog att fullt ut driva hela Åkersbergas ñärrvärmebehov
under 8 månader om året och ge en god basproduktion av Värme under
återstående månader. Att tillvarata Värmeenergin i spülvattnet innan det släpps
ut är ingalunda nytt i Sverige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-16.

Förslag till beslut

Bror Jansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Sofia Almgren (S) biträder Bror Janssons (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

ÖVAR AB,
Ekonomiavdelningen,

Samhällsbyggnadsförvaltningen

.A

Justera des sgnaturer
Utdragsbes rkandety



“1% ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF§ I:8 Dnr. KS 2022/0319

Taxa för kommunalt avfall samt avfall som Österåkers
kommun har ansvar för

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anta det till detta tjänsteutlåtande bilagda förslag till ny
taxa för kommunalt avfall samt avfall som Österåkers
kommun har ansvar för.

2. Den nya taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023
eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges
beslut Vinner laga kraft.

Sammanfattning

Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

Kommunfullmäktige beslutar om att anta en ny ”avfallstaxa”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:5.

Samhällsbyggnadsförvalttüngens tjänsteutlåtande 2022-12-19.

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 ñnner frågan med 1a

besvarad.

Expedietas

Österåkersvatten AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miles ignaturer Utdragsbestyrkande



L Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § I:9 Dnr. KS 2023/000I

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i

Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att § 5.1.d , anläggningsavgift per lägenhet, ifTaxa för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Osteråkers
kommun” höjs med 39 800 kr till 95 199 kr,

2. Att ingress samt §§ 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i

,iTaxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i

Osteråkers kommun” ändras enligt bifogat förslag och

3. Att ändringarna i ”Taxa för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Österåkers kommun” ska börja
gälla från den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut
Vinner laga kraft.

Särskilda yttranden
Miljöpartiet (MP) respektive Socialdemokraterna (S) lämnar särskilda yttranden.
Dessa biläggs protokollet i särskild bilaga.

Sammanfattning

Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

fullmäktige beslutar om höjning av § 5.1.d, anläggmngsavgift per lägenhet,
iTaxan för den allmänna vatten- och avloppsanlägglmgen i Österåkers
kommun (nedan benämnd VA-Taxan) med 39 800 kr till 95 199 kr.

Den allmänna VA-Verksamheten ska vara självñnansierande genom avgifter
som regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Österåkervatten AB skyldiga
att se över VA-taxan så att den speglar kostnaderna för att bygga ut och
underhålla den allmänna VA-anläggningen.
Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att fmansiera Österåkers nya
reningsverk i Margretelund. Taxan föreslås också uppdateras på flera punkter
för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för att

erhålla ökad tydlighet.

Forts .

Justera;des si atu rer
Utdragsbestyrkande



L] Österåker Sammanträdesprotokoll för' Kommunfullmäktige

2023-02-06

Forts. KF § 1:9

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:6.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-30.

Förslag till beslut

Bror Jansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Peter Nummert (RP) yrkar på följande tillägg:

att ekonomikontoret får i uppdrag att undersöka om ett

räntefritt/amorteringsfritt lån ur kommunens överljkviditet kan användas för
att minska kommande taxor och anläggningsavgifter.

Viktoria Köppä (MP) biträder Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens
förslag och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnner frågan
med ja besvarad.

Därefter ställer ordföranden Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att fullmäktige beslutat avslå Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på Peter Nummerts (RP)
tilläggsyrkande och nej-röst för bifall till Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster och 18 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Peter Nummerts (RP)
tilläggsyrkande.

Bilaga Omröstningslista KF § 1:9

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkersvatten AB
,

Jumdesäênatlyrer Utdragsbestyrkande
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jag ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § I:IO Dnr. KS 2023/0006

Fyllnadsval av en ledamot (MP) i Byggnadsnämnden för

resterande del av mandatperioden
2023-0I-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Jonathan Edin (MP) väljs till ledamot i Byggnadsnämnden för

resterande del av mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en ledamot för (MP) i

Byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Byggnadsnämnden,
Akt

0h“
Justerandes gnaturer

Utdragsbestyrkande



Justerandes si naturer

ÖSteråker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § H I Dnr. KS 2023/0006

Fyllnadsval av en ersättare (M) och en ersättare (L) i

Valnämnden för resterande del av mandatperioden
2023-0I-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Karl Siika Alm (M) och Birgitta Johansson (L) väljs båda till

ersättare i Valnämnden för resterande del av mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagda val av två ersättare (M) och (L)

iValnämnden för resterande del av mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Valnämnden,
Akt

M.
Utdragsbestyrkande
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KF § l:12
'

Dnr. KS 2023/0006

Val av en gemensam revisor i Samordningsförbundet
Roslagen för mandatperioden 2023-OI-0I - 2026- I 2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Till gemensam revisori Samordningsförbundet Roslagen för
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31 väljs

Gerhard Nuss (S).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en gemensam revisor i

Samordningsförbundet Roslagen för mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagda val av två ersättare (M) och (L)
i Valnämnden för resterande del av mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för
Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Samordningsförbundet Roslagen,

Akt

0h M
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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KF § |:I3 Dnr. KS 2023/0006

Val av en revisor till direktionen i Storstockholms
Brandförsvar för mandatperioden
2023-OI-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Monika Smidestam (M) väljs till revisor till direktionen i

Storstockholms Brandförsvar för mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en revisor till direktionen i

Storstockholms Brandförsvar för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för
Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och fmner frågan med ja besvarad.

Expedietas

Storstockholms brandförsvar,

Akt

RÖ' 9“

Utdragsbestyrkande
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KF § I:l4 Dnr. KS 2023/0006

Val av revisor respektive revisorsersättare till Syskonen
Johanssons fond för perioden 2023-OI-OI - 2026-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Till revisor väljs Jan Winberg (KD) och till

revisorsersättare väljs Bengt Olin (S).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av revisor respektive revisorsersättare

till respektive syskonen Johanssons fond för perioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Redovisningsenheten,

Akt

i

Justerand;s sig aturer Utdragsbestyrkande



IL Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige

2023-02-06

KF § l: l 5 Dnr. KS 2023/0006

Fyllnadsval av tre gode män (varav 2 för tätort och I för'

jord-och skogsbruk) enligt fastighetsbildningslagen för'

mandatperioden 2023-0 I -0 I -2026- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till god man enligt fastighetsbildningslagen för

mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 Väljes;

För tätort

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) God man

2. Val av resterande två (2) gode män bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av tre gode män enligt

fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31 (varav två
för jordbruks- och skogsbruksfrågor och fyra för tätortsförhållanden).

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Därutöver nomineras Tommy Bernevång-Forsberg (KD) som god man för
tätortsförhållanden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan välja Tommy Bernevång-
Forsberg (KD) som god man (tätort) och fmner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om val av resterande gode män kan bordläggas och fmner
frågan med ja besvarad.

Expedieras

Länsstyrelsen,

Akt

sk
justerandes si naturer

Utdragsbestyrkande
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2023-02-06

KF § I:I6 Dnr. KS 2023/0006

Fyllnadsval av en ledamot till Viltvårdsrådet för

mandatperioden 2023-0 I -0 I -2026- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

Till ledamot i Viltvårdsrådet för mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31 väljes Ingemar Eriksson (C).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av ledamot till viltvårdsrådet

för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Därutöver nomineras Ingemar Eriksson (C) som ledamot i Viltvårdsrådet.

, Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan välja Ingemar Eriksson (C)
som ledamot i Viltvårdsrådet och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Viltvårdsrådet,

Akt

(Ä
Justerandes s naturer Utdragsbestyrkande
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KF § l:l7 Dnr. KS 2023/0006

Val av nämndeman i Attunda Tingsrätt för (M) för

resterande del av mandatperioden
2020-0I-OI - 2023-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Val av nämndeman bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

(M) för resterande del av mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31

Förslag till beslut

Valberedningens vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan bordlägga val av
nämndeman vid Attunda Tingsrätt för resterande del av mandatperioden
2021-01-01 - 2023-12-31.

Expedieras

Akt

om
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § I:l8 Dnr. KS 2023/0006

Övriga valärenden

Entlediganden

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

Socialnämnden.

2. Benny Hansen (RP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i

Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

3. Mikael Sundström (RP) entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Socialnämnden.

4. Lars Leffler (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Byggnadsnämnden.

Fyllnadsval

5. Mikael Sundström (RP) väljs till ny ledamot i Miljö-och
hälsoskyddsnämnden för resterande del av mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

6. Benny Hansen (RP) väljs till ny ersättare i Socialnämnden för

resterande del av mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

7. Andreas Lenkvist Manriquez (V) väljs till ny ersättare i

Byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden
2023-01-01 - 2026-12-31.

8. Val av ny ledamot för (L) i Socialnämnden för resterande del av
mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31, bordläggs.

Sammanfattning
Ärendet omfattar entlediganden och val med anledning av entlediganden.

Förslag till beslut

Valberedningens Vice ordförande Monica Kjellman (L) redogör för

Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens
förslag och finner frågan med ja besvarad.

Fotts.

en»
Justerandes sig atu rer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:18

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan bordlägga val av ledamot
för (L) i Socialnämnden, och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Byggnadsnämnden,
Socialnämnden,

Akt

Justeran es si aturef Utdragsbestyrkande
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KF§I:I9 Dnr. KSZOZI/OI38

Svar på motion nr I6/202l av Michael Solander (MP)
- Kommunal koldioxidbudget

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 16/2021 med hänvisning till att förvaltningen
på andra sätt arbetar vidare med att visualisera miljö- och
klimatprestanda till invånare.

Reservation

Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation biläggs protokollet i särskild bilaga.

Sammanfattning

Förvaltningen anser att det ingår i implementeringen av Miljö- och
klimatprogrammet att arbeta med att: visualisera miljö- och klimatprestanda till

invånare. Förvaltningen anser att en koldioxidbudget är ett pedagogiskt och bra
verktyg för Visualisering.

Däremot anser förvaltningen att underlaget för dagens koldioxidbudgetar
(utsläppsstatistiken på kommunal nivå) tyvärr ännu i för stor uträkning baserat
på schabloner för att kunna användas som ett verktyg för att följa effekterna av
Våra lokala klimatåtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, S 1:8.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag 2023-01-10

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-19.

Förslag till beslut

Viktoria Köppä (MP) yrkar bifall till motionen med framflyttande av årtalen så

att ett förslag ska läggas fram under 2023 och antas tillsammans med budget
2024.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Sofia Almgren (S) biträder Viktoria Köppäs (MP) yrkande.

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

Forts.

On '/\_

Justerande's si naturer
.

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:19

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen med
ändring, 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 med ändring.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster och 16 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Bilaga Omröstningslista KF § l:|9

Expedieras
Akt

0h h
Justerandes si atürer Utdragsbestyrkande
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Mandatfö
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KF § I:20 Dnr. KS 2021/0296

Svar' på motion nr' 38/202I av Michael Solander (MP) -

Säkerhet på nätet för barn i skola

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 38/2021 besvarad med hänvisning till att de
kommunala skolorna har en uppdaterad organisation och
rutiner för att säkerställa arbetet med säkerheten på nätet för

barn och elever.

Sammanfattning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-22, § 8:9 föreslår motionären
att kommunen ska

1. Utveckla riktlinjer för att skydda barnens säkerhet på nätet i skolan och vid
användning av skolans mjukvaror utanför skolan,

2. Utveckla rutiner för uppföljning av att skolorna följer riktlinjerna samt
3. Säkerställa att resurser finns för ett systematiskt IT-säkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:17.

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

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-14.

Förslag till beslut

Viktoria Köppä (MP) yrkar bifall till motionens andra beslutssats.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Anna Maria Tipper (RP) biträder Viktoria Köppäs (MP) yrkande samt biträder

i övrigt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsatser 1 och 3 och frågar om detta även kan bli

fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag avseende beslutsats 2
mot bifall till motionens beslutsats 2 och finner att fullmäktige beslutati

enlighet med Kommunstyrelsens förslag avseende beslutsats 2.

Forts.

.

l

Justerandes sign urer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:20

Omröstning
Votering begärs och Verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsats 2 och nej-röst för bifall till motionens beslutsats 2.

Omröstningen utfallet med 33 ja-röster och 18 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsats 2.

Kommunfullmäktige har således beslutat anse motionen besvarad i sin helhet.

Bilaga Omröstningslista KF § I:20

Expedieras

Akt

Oh ab /\
Justerandes sig Iatu'rer

Utdragsbestyrkande
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KF§ I:2I Dnr. KS 2022/0I50

Svar på motion nr I6/2022 av Ann-Christine Furustrand

(S)
- Lägg ner utmanarrätten - den har aldrig fungerat

Kommunfullmäktiges beslut

Avslå motion nr 16/2022 med hänvisning till utmanarrätten är
en Viktig förutsättning i kommunens strävan att Visa på
öppenhet inför möjligheten att även andra än kommunen kan
driva en kvalitativ och god service m.m. med
kommuninvånarnas bästa i fokus.

Sammanfattning
I motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) föreslår motionären att

utmanarrätten ska läggas ner, då denna påstås ej ha fungerat.

Riktlinjer för utrnanarrätt inom Österåkers kommun, som antogs 2015 av
Kommunstyrelsen, är en viktig förutsättning i kommunens strävan att Visa på
öppenhet inför möjligheten att även andra än kommunen kan driva en
kvalitativ och god service m.m. med kommuninvånarnas bästai fokus. Genom
att utmana kommunens verksamhet kan en extern utförare/potentiell extern
utförare Visa på alternativt ansvar för drift av kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:13.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-09.

Förslag till beslut

Soña Almgren (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Jonas Jonsson (MP) biträder Soña Almgrens (S) yrkande.

Anna Maria Tipper (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

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

Forts.

0h (kk M
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 1:21

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

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, 15 nej-röster och 1 har avstått.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag.

Bilaga Omröstningslista KF § I:2|

Expedieras
Akt
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KF § I:22 Dnr. KS 2022/0I5I

Svar på motion nr I7/2022 från Ann-Christine

Furustrand (S)
- Lägg ner utförar-och

beställarnämndsmodellen

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 17/2022 besvarad med hänvisning till

Kommunfullmäktiges respektive Kommunstyrelsens beslut
om ny politisk organisation; KF 2022-11-21 § 7:5 samt uppdrag
om styrmodell KS 2022-10-24 §12:9.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 föreslår

motionären att styrmodellen bestäHar-utförarmodellen läggs ner och ersätts

med en modell där varje nämnd bär hela ansvaret för verksamhet, uppföljning
och ekonomi.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-10.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-13.

Förslag till beslut

Soña Almgren (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) biträder Soña Almgrens
(S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag

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

besvarad.

Expedieras

Akt

090W“
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § |:23 Dnr. KS 2022/0I63

Svar på motion nr 24/2022 från Ann-Christine

Furustrand (S)
- Utvärdera de rådgivande organen

Kommunfullmäktiges beslut

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.

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

Klimat-utskott under Kommunstyrelsen samt att frågan om ersättning utreds

och enhetlig arvoderings sker i råden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-01-16, § 1:15.

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

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-12-06.

Förslag till beslut

Soña Almgren (S) yrkar bifall till motionens andra och tredje beslutssats.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Viktoria Köppä (MP) biträder Sofia Almgrens (S) yrkande.

Forts.

C
>n

I

Justeran es gnjuxçr Utdragsbestyrkande
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Mathias Lindow (L) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar först att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsatser 1 och 4 och frågar om detta även kan bli

fullmäktiges beslut samt ñnner frågan med ja besvarad.

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag avseende beslutsatser

2 och 3 mot bifall till motionens beslutsatser 2 och 3 finner att fullmäktige

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag avseende beslutsatser 2 och
3.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsatser 2 och 3 och nej-röst för bifall till motionens
beslutsatser 2 och 3.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, 15 nej-röster och 1 har avstått.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens
förslag avseende beslutsatser 2 och 3.

Bilaga Omröstningslista KF § I:23

Expedieras.

Akt

M
Justerandes sign turer Utdragsbestyrkande
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Svar på motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand

(S) och Margareta Olin (S)
- Ny modern och

parlamentarisk namnberedning

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 28/2022 besvarad med hänvisning till att

sammansättningen av Österåkers namnberedning vilar på god
sakkunskap samt att namnberedningen följer antagna
riktlinjer.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2022-06-20, § 4:22 anser

motionärerna att en ny namnberedning bör tillsättas med en representant från

varje parti, som finns representerad i Österåkers kommunfullmäktige samt att

namnberedningen ges administrativt stöd samt i övrigt stöd från sakkunniga i

kommunförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag.

Margareta Olin (S) 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 ñnner frågan med ja

besvarad.

Expedietas

Akt

IR
Justerandes s gnaturer Utdragsbestyrkande
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KF § |:25 Dnr KS 2023/0029, Dnr KS 2023/0022

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motion nr 1/2023 medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen.

2. Interpellation nr 1/2023 medges ställas och
besvaras Vid dagens sammanträde.

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har 1 motion inkommit.

Motionär

Motion nr 1/2023 Johan Agge (RP),
- Om läromedelskartläggning Anna Maria Tipper (RP)

Till dagens sammanträde har 1 interpellation inkommit. Interpellationen avses
besvaras Vid dagens sammanträde.

Interpellant

Interpellation nr 1/2023 Anna Maria Tipper (RP)
- Om Humana

\

:tål/.r till Vård- 06/7 amxøøgmá'mndem anifb'randeMom'm Kjellman (L)

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motion nr 1/2023 medges väckas samt att

interpellation nr 1/2023 medges ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden
redovisat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

Aktef

üa
11153125 sig aturer

Utdragsbestyrkande
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KF § I:26 Dnr KS 2023/0029

Svar på interpellation nr l/2023

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L) har
besvarat interpellation nr 1/2023 - Om Humana - av Anna Maria Tipper
(RP).

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har 1 interpellation Vilken svaranden avser besvara
vid dagens sammanträde.

Expedieras
Akt

Justerandls sign turer Utdragsbestyrkande
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Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 29/2022 - Bort med det blå plåtskiulet
Vid gamla brandstationstomten - medges väckas och
remitteras till Kommunstyrelsen som på delegation från
Kommunfullmäktige och efter samråd med Axmada
Fastighets AB fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 30/2022 - Bebygg eller snygga
åtminstone till gamla brandstationstomten - medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige och efter samråd med
Armada Fastighets AB fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

3. Medborgarförslag nr 31/2022 - Låt sommarjobbare vara
naturvärdar - medges väckas och remitteras till

Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

4. Medborgarförslag nr 32/2022 - Förenklade och förbättrade
rutiner för medborgarförslag i kommunen genom införande
av E-förslag - medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

5. Medborgarförslag nr 33/2022 - Boendeparkering Ö
Kanalstaden - medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter beredning av
Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

Forts.

Justejndes ignatu rer Utdragsbestyrkande
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6. Medborgarförslag nr 34/2022 - Arvodering av Borgmästare
Santos Karlsson - medges ej väckas med
hänvisning till att frågan ej faller inom det kommunala
kompetensområdet.

7. Medborgarförslag nr 35/2022 - Bygg centrumnära
återvinningsstationer - medges väckas och
remitteras till Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter samråd med Roslagsvatten
AB fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

8. Medborgarförslag nr 36/2022 - Rätten att Välja

utförare/handläggare - medges väckas och
remitteras till Vård- och omsorgsnämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning
av förslaget.

9. Medborgarförslag nr 37/2022 - Bullerskydd mot trañkljud
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter beredning
av Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

10. Medborgarförslag nr 38/2022 - Ljusterö har samma behov
som Österåker i övrigt- medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter samråd med
utbildningsförvaltningen, fattar slutgiltigt beslut med
anledning av förslaget.

11. Medborgarförslag nr 39/2022 - Trañksituation
cirkulationsplats 276/Margretelundsvägen - medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter

beredning av Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.
Forts.

of) M
Juste and signaturer Utdragsbestyrkande
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12. Medborgarförslag nr 40/2022 - Övergångsställe

Simborgarvägen/Margretelundsvägen - medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter

beredning av Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

13. Medborgarförslag nr 41/2022 - Laddplatser -infrastruktur
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som
på delegation från Kommunfullmäktige och efter

beredning av Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar

slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

14. Medborgarförslag nr 1/2023 - Gångväg till Österåkers
kyrka - medges väckas och remitteras till

Kommunstyrelsen som på delegation från

Kommunfullmäktige och efter beredning áv
Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

15. Medborgarförslag nr 2/2023 - Anlägg gång- och cykelväg
mellan Sockenvägen och Österåkers kyrka - medges
väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på
delegation från Kommunfullmäktige och efter beredning
av Kommunstyrelsens tekniska utskott, fattar slutgiltigt

beslut med anledning av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 29/2022, nr 30/2022, nr 31 /2022, nr 32/2022, nr

33/2022, nr 34/2022, nr 35/2022, nr 36/2022, nr 37/2022, nr 38/2022, nr

39/2022, nr 40/2022, nr 41/2022, nr 1/2023 och nr 2/2023 har inkommit till

Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2023-01-25.

Propositionsordning

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

k
de signaturer Utdragsbestyrkande
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Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Vård- och omsorgsnämnden,
Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden,
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Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.35.

Dima_
justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande


