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Svar på motion nr 5/20I8 från Björn Molin (RP) - Polisens

verksamhet

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motion nr 5/2018 besvarad i den del som åsyftar att en utryckningsenhet för polisen

skapas i Österåker i och med att kommunen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till Polismyndigheten om att en utryckningsenhet placeras i

kommunen.

2. Anse motion nr 5/2018 besvarad i den del som avser den fysiska lokaliseringen av en

utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt finna lämplig mark och/eller placering

om Polismyndigheten så önskar, men den typen av beslut faller inom Polismyndighetens

egen kompetens.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Kommunstyrelsen ska kräva

att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas, belägen på den nya brandstationen.

Beslutsunderlag
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Deltar ej i beslutet

Roger Johansson (RP) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande

1. Anse motion nr 5 /2018 besvarad 1 den del som åsyftar att en uttyckningsenhet för polisen

skapas i Österåker i och med att kommunen fortlöpande, inom ramen för den kommunala
kompetensen, framför önskemål till Polismyndigheten om att en uttyckningsenhet placeras i

kommunen.
2. Anse motion nr 5 /2018 besvarad i den del som avser den fysiska lokaliseringen av en

utryckningsenhet med att kommunen är behjälplig ätt fmna lämplig mark och/eller placering

om Polismyndigheten så önskar, men den typen av beslut faller inom Polismyndighetens

egen kompetens.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen

Forts.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller

enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
- Kommunkansliet
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