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Närvaro I i sta 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher, ordförande X 
FP Elisabeth Gunnars, l:e vice ordf. - Mathias L. 
S Ann-Christine Furustrand, 2: e vice ordf. X 
M Johan Boström X 
M Eliza Roszkowska Öberg - Christina F. 
M Hampe Klein X 
M Conny Söderström X 
FP Fredrik Pahlberg - Kenneth N. 
C Björn Pålhammar - Jeanette W. 

KD Mikael Ottosson X 
ÖP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 
S Marie Ende - Hans J. 

RP Roger Johansson X 
MP Michael Solander X 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 
M Jeanette Widén X 
FP Mathias Lindow X 
S Hans Johansson X 

RP Sven Ragnelid X 
V Bo Edlén -

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Katarina Leinar Ekonomichef 
Peter Freme Kanslichef 

Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Joachim Holmqvist Politisk sekreterare (M) 

Margareta Olin Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
Fredrik Zethrasus Sekreterare 

vy' frtf 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med ändring enligt nedan samt med fråga till punkten övriga frågor. 

Ärende 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som utgår 
Ärende "Utbetalning av ersättning för beredskapsåtagande som redan har utförts under 2012 
- 2014" utgår. 

Ärende som tillkommer 
Ärende "Avsiktsförklaring avseende överföring av obehandlat avloppsvatten för rening i 
Käppalaverket" blir ärende 8 på dagordningen, ärende "Avyttring av porträttmålning i olja" blir ärende 
10 på dagordningen och ärende "Val av ledamöter till arvodesberedningen" blir ärende 11 på 
dagordningen och 

Övrig fråga 
Roger Johansson (RP) anmäler som övrig fråga Roslagspartiets förslag till budget för 2015 
som ett tillägg till Miljöpartiets budget. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Ann-Christine Furustrand (S) utses till justerare. Protokollet justeras i omedelbar anslutning till 
sammanträdet. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:3 Dnr. KS 2014/0297 

Reglementen för nämnder och styrelser i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder, inklusive Produktionsstyrelsen, 
samt Valnämnden och Överförmyndare, för mandatperioden 2015 - 2018, i enlighet med 
tjänstutlåtande jämte bilaga, daterat 2014-11-06, 

2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder, inklusive 
Produktionsstyrelsen och Överförmyndare samt arbetsordningen för Valnämnden ska 
upphöra gälla i samband med beslut i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06, 

3. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och Valnämnden 
ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2015, 

4. Mandattiden för presidier, ledamöter och ersättare i övriga nämnder och styrelser ska vara 
ett är, räknat från och med den 1 januari 2015 

5. Mandattiden för Överförmyndare ska, i enlighet med särskilda bestämmelser i 
Föräldrabalken, vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2015. 

6. Redaktionell ändring i reglementet för Socialnämnden under 
1 §, stycke 3, innebärande att "samhällsinformation" ändras till "samhällsorientering". 

7. Tillägg i reglementet för Socialnämnden innebärande en ny rubrik, "Delegering frän 
Kommunfullmäktige", med följande text "Socialnämnden ska besluta om den årliga 
justeringen av försörjningsstödet till högst riksnormens belopp som fastställts av regeringen.". 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Det är obligatoriskt för fullmäktige att utfärda reglementen för styrelsen och övriga nämnder. 
Kommunfullmäktige får också bestämma att en nämnd ska ett eller flera utskott. Om 
fullmäktige inte bestämt något utskott får nämnden själv avgöra den frågan. 
Föreliggande förslag omfattar reglementen för samtliga nämnder och styrelser inom 
Österåkers kommun, för mandatperioden 2015 - 2018. Det kan noteras särskilt att den hittills 
gällande arbetsordningen för Valnämnden, i föreliggande förslag istället benämns Reglemente. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 13:3 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder, inklusive Produktionsstyrelsen, 
samt Valnämnden och Överförmyndare, för mandatperioden 2015 - 2018, i enlighet med 
tjänstutlåtande jämte bilaga, daterat 2014-11-06, 
2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder, inklusive 
Produktionsstyrelsen och Överförmyndare samt arbetsordningen för Valnämnden ska 
upphöra gälla i samband med beslut i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06, 
3. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och Valnämnden 
ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2015, 
4. Mandattiden för presidier, ledamöter och ersättare i övriga nämnder och styrelser ska vara 
ett är, räknat från och med den 1 januari 2015 
5. Mandattiden för Överförmyndare ska, i enlighet med särskilda bestämmelser i 
Föräldrabalken, vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2015. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i reglementet för Socialnämnden under 
1 §, stycke 3, innebärande att "samhällsinformation" ändras till "samhällsorientering". 

Michaela Fletcher (M) yrkar därefter på tillägg i reglementet för Socialnämnden innebärande 
en ny rubrik, "Delegering från Kommunfullmäktige", med följande text 
"Socialnämnden ska besluta om den årliga justeringen av försörjnings stödet till högst 
riksnormens belopp som fastställts av regeringen.". 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att i första hand ska handlingar till 
Kommunstyrelsens ska vara ledamöterna tillhanda senast sju (7) dagar före sammanträdet och 
i andra hand ska handlingarna till Kommunstyrelsen ska vara ledamöterna tillhanda senast fem 
(5) arbetsdagar före sammanträdet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
eller Ann-Christine Furustrands (S) yrkande om att handlingarna ska vara Kommunstyrelsens 
ledamöter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstning med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande om att handlingarna ska vara Kommunstyrelsens ledamöter tillhanda 
senast 5 arbetsdagar före sammanträdet och finner att Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande. 

Expedieras 
- Samtliga nämnder i Österåkers kommun 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-12-15, § 13:3 

KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Eliza Roszkowska-Öberg - Christina F. X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars 1 :e vice ordf - Mathias L. X 

FP Fredrik Pahlberg - Kenneth N. X 

C Björn Palhammar - Jeanette W. X 

I<D Mikael Ottosson X X 

OP Lennart Berneklint X X 

S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

s Anas Abdullah X X 

s Marie Ende - Hans J. X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Mathias Lindow X 

S Hans Johansson X 

RP Sven Ragnelid X 

V Bo Edlén -

Resultat 11 4 -
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KS § 13:4 Dnr. KS 2014/0328 

Arvodesgruppering för presidieledamöter i nämnderna samt 
ersättning till förtroendevalda som adjungeras till nämnder, 
styrelser och utskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Vård- och omsorgsnämnden, 
Socialnämnden respektive Skolnämnden ska ingå i Arvodesgrupp 1, 

2. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Byggnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden; Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Armada Fastighets AB (inklusive 
dotterbolag), Roslagsvatten AB respektive Österåkersvatten AB ska ingå i arvodesgrupp 2, 

3. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Produktionsstyrelsen ska ingå i 
arvodesgrupp 3, 

4. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Valnämnden ska, under valar, ingå i 
arvodesgrupp 3 och endast sammanträdesersättning ska utgå då det ej är valår. 

5. Sammanträdesersättning, enligt gällande bestämmelser § 22, ÖFS 2013:36, ska utgå till de 
förtroendevalda som adjungeras till nämnder, styrelser och utskott. 

6. Förtroendevalda som adjungeras till Kommunstyrelsen ska erhålla samma 
sammanträdesersättning som ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

7. Tillsätta en arvodesberedning, för perioden 2015-01-01 - 2018-12-31, bestående av 13 
ledamöter och inga ersättare till vilken Moderaterna ska utse två ledamöter varav en ska vara 
ordförande, Socialdemokraterna ska utse två ledamöter och övriga partier en ledamot. 

8. Anmäla beslutet till Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning (S) angående finansiering av arvoden 
Vid dagens sammanträde ställde vi frågan om huruvida den politiska nya organisationens 
arvoderingar är finansierade. 
Detta mot bakgrund av den information vi fick i fredags från ekonomienheten där sä inte 
verkar vara fallet. 
Nya arvodesberedningen utgår ifrån att arvodena totalt sett inte skall öka. Om det visar sig att 
det finns brister i finansiering 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 13:4 

anser vi att hela den nya politiska organisationens arvoden skall gås igenom och budgeten 
rättas till. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I enlighet med gällande bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda, ÖFS 2013:36, vilka antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16, 
KF § 9:17 (Dnr KS 2013/209-024), ska presidierna i de olika nämnderna och styrelserna, där 
beslut tagits om att månadsarvode ska utgå, fördelas till den arvodesgrupp (vilka är fem till 
antalet) som, beroende på uppdragets omfattning, innehåll samt bedömt behov av arbetsinsats 
och ansvar som berörd nämnd bedöms kräva (Jfr § 18 i ÖFS 2013:36). 
Förslaget omfattar även beslut om sammanträdesersättning för de förtroendevalda som 
framöver, i förekommande fall, kommer att adjungeras till nämnder, styrelser och utskott. 

Beslutsunderlag 
Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2014-12-03, reviderat 2014-12-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att 
1. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Vård- och omsorgsnämnden, 
Socialnämnden respektive Skolnämnden ska ingå i Arvodesgrupp 1, 
2. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Byggnadsnämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden; Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Armada Fastighets AB (inklusive 
dotterbolag), Roslagsvatten AB respektive Österåkersvatten AB ska ingå i arvodesgrupp 2, 
3. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Produktionsstyrelsen ska ingå i 
arvodesgrupp 3, 
4. Presidieledamöter, vilka ej tillika är kommunalråd, i Valnämnden ska, under valår, inga i 
arvodesgrupp 3 och endast sammanträdesersättning ska utgå dä det ej är valår. 
5. Sammanträdesersättning, enligt gällande bestämmelser § 22, ÖFS 2013:36, ska utgå till de 
förtroendevalda som adjungeras till nämnder, styrelser och utskott. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att tillsätta en arvodesberedning, för 
perioden 2015-01 -01 - 2018-12-31, bestående av 13 ledamöter och inga ersättare till vilken 
Moderaterna ska utse två ledamöter varav en ska vara ordförande, Socialdemokraterna ska 
utse två ledamöter och övriga partier en ledamot. 

Michaela Fletcher (M) yrkar också pä tillägg innebärande att förtroendevalda som adjungeras 
till Kommunstyrelsen ska erhålla samma sammanträdesersättning som ersättare. 

Michaela Fletcher (M) yrkar därefter på tillägg innebärande att anmäla beslutet till 
Kommu n fullmä k tige. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att Kultur- och fritidsnämnden ska tillhöra arvodesgrupp 3 
istället för arvodesgrupp 2. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Michaela Fletchers (AI) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkanden 
röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet/ÖFS 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-12-15, § 13:4 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 

Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare ! N A 

M Johan Boström X X 

M FAv/.a Roszkowska-Oberg - Christina F. X 

M Mampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf - Mathias L. X 

FP Fredrik Pahlberg - Kenneth N. X 

C Björn Pålhammar - Jeanette W. X 

KD Mikael Ottosson X X 

OP Lennart Berneklint X X 

S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

s Anas Abdullah X X 

s Marie Ende - Hans J. X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Mathias Lindow X 

S Hans Johansson X 

RP Sven Ragnelid X 

V Bo Edlén -

Resultat 11 4 -
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G Österåker 

KS §13:5 Dnr. KS 2014/0315-406 

Justering av avfallstaxa samt taxa för hämtning av slam och fett 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Justera Österåkers avfallstaxa samt Österåkers taxa för hämtning av slam och fett i enlighet 
med Österåkersvattens AB styrelsebeslut daterat 2014-09-29 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. 

2. Möjligheten undersöks att återinföra hämtning av grovsopor hos hushållen en gång per är. 

Sammanfattning 
För att möta renhållningsabonnenternas behov och för att utveckla incitament för ett 
välfungerande renhållningssystem ur såväl nedskräpningssynpunkt som ur 
arbetsmiljösynpunkt förslår Österåkersvatten justeringar i rubricerade taxor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-11-28. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att justera Österåkers avfallstaxa samt Österåkers taxa för hämtning av slam och 
fett i enlighet med Österåkersvattens AB styrelsebeslut daterat 2014-09-29 att gälla fr.o.m. 
2015-01-01. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att möjligheten undersöks att 
återinföra hämtning av grovsopor hos hushållen en gång per år. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

tyC=F 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:6 Dnr. KS 2014/0312-002 

Attestförteckningar för 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utbetalningar cxkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef (basbelopp för 2015 är 44 500 kr och 
5 basbelopp blir 222 500 kr). 

2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, chefsekonom och 
redovisningschef. 

3. Godkänna generell attesträtt för utbetalningar via WM-lön för löneassistenter inom sina 
ansvarsområden. 

4. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

5. Bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året. 

6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 

7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2. 

8. Redaktionella ändringar enligt bilagda förteckningar daterat 2014-12-15 

Sammanfattning 
I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse 
beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 

Beslutsunderlag 
Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-03. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att 
1. Utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef 
och attesteras av respektive förvaltningschef (basbelopp för 2015 är 44 500 kr och 
5 basbelopp blir 222 500 kr). 
2. Godkänna generell attesträtt för kommundirektör, ekonomichef, chefsekonom och 
redovisningschef. 

2015. 

Forts. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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3. Godkänna generell attesträtt för utbetalningar via WM-lön för löneassistenter inom sina 
ansvarsområden. 
4. Godkänna generell attesträtt för kommunstyrelsens controller inom Kommunfullmäktiges 
och Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
5. Bemyndiga kommundirektören att utse beslutsattestanter under året. 
6. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 
7. Godkänna förslaget till beslutsattestanter för Kommunstyrelsen enligt bilaga 2. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionella ändringar enligt bilagda förteckningar daterat 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektör 
- Ekonomichef 
- Chefsekonom 
- Redovisningschef 
- KS/Controllers 
- KS/Löneassistenter 
- Akten 

2014-12-15 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS § 13:7 Dnr. KS 2014/0326 

Firmatecknare för Österåkers kommun från den 16 december 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 

2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Jan-Olof Friman eller 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg alternativt ekonomichef Katarina Leinar eller socialchef 
Anne Simmasgård, två i förening. 

3. I avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av tcleadministratören Pia 
Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i förening med respektive chef 
eller dennes ersättare. 

4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta (arbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 

Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas pä samma sätt. 

5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag till 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 

6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-01-14, § 1:16. 

7. Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Med anledning av befattningsförändringar behöver Kommunstyrelsen revidera tidigare taget 
beslut om firmateckning. 

2014 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänstcutlåtande daterat 2014-11-17. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-12-15 

O Österåker 

Forts. KS § 13:7 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommunens firma tecknas av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher eller 
Kommunstyrelsens l:e vice ordförande Mathias Lindow alternativt Kommunstyrelsens 2:e 
vice ordförande Ann-Christine Furustrand, två i förening. 
2. Kommunens firma kan också tecknas av kommundirektör Jan-Olof Friman eller 
samhällsbyggnadschef Kent Gullberg alternativt ekonomichef Katarina Leinar eller socialchef 
Anne Simmasgård, två i förening. 
3. 1 avtal avseende kommunens telefonabonnemang tecknas firman av teleadministratören Pia 
Granlund eller chef för serviceenheten Margareta Karlsson i förening med respektive chef 
eller dennes ersättare. 
4. I likvidkonton såsom Plusgiro eller bankkonton samt bankkonton för av kommunen 
förvaltade stiftelser tecknas firman av ekonomichef Katarina Leinar, redovisningschef Lena 
Wester, ekonomiassistent Agneta Jarbeck, systemekonom Thomas Ärlig, redovisningsekonom 
Marie Jansson samt redovisningsekonom Ingela Grambo, två i förening. 
Kvitteringar och överlåtelser ska tecknas på samma sätt. 
5. I kommunens deklaration för mervärdesskatt och i ansökan om särskilt bidrag ull 
kommunen tecknas firman av ekonomichef eller redovisningschef, var för sig. 
6. Upphäva tidigare beslut fattat av Kommunstyrelsen 2014-01-14, § 1:16. 
7. Omedelbar justering av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande 
- Mathias Lindow, Kommunstyrelsens l:e vice ordförande 
- Ann-Christine Furustrand, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
- )an-Olof Friman, Kommundirektör 
- Kent Gullberg, Samhällsbyggnadschef 
- Katarina Leinar, Ekonomichef 
- Anne Simmasgård, Socialchef 
- Lena Wester, Redovisningschef 
- Agneta Jarbeck, Löneassistent 
- Thomas Ärlig, Löneassistent 
- Ingela Grambo, Löneassistent 
- Akten 

ifiif' 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-12-15 

KS § 13:8 Dnr. KS 2014/0242-310 

Avsiktsförklaring avseende överföring av obehandlat avloppsvatten 
för rening i Käppalaverket 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna föreliggande förslag till "Avsiktsförklaring avseende överföring av obehandlat 
avloppsvatten för rening i Käppalaverket". 

Sammanfattning 
Ett förslag till avsiktsförklaring avseende överföring av obehandlat avloppsvatten för rening i 
Käppalaverket har upprättats. Samhällsbyggnads förvaltningen har bedömt att en överföring 
till Käppalaverket skulle innebära såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för Österåkers 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att Godkänna föreliggande förslag till "Avsiktsförklaring avseende överföring av 
obehandlat avloppsvatten för rening i Käppalaverket". 

Hans Johansson (S) yrkar på ändring av beloppen i tjänsteutlåtandet under avsnittet 
förvaltningens slutssatser innebärande 350 - 550 MKR istället för tidigare belopp (300-500 
MKR) 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Hans Johanssons (S) yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

kommun. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-12-15 

KS § 13:9 Dnr. KS 2014/0359-048 

Avyttring av porträttmålning i olja 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Försälja porträttmålning i olja föreställande Ingela Gardner till det pris som tavlan 
anskaffades för, d.v.s. 31 250 kronor (inkl. 25 % moms). 

2. Försäljningsintäkten tillförs Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Under mandatperioden 2006 - 2010 inköptes efter beställning ett porträtt i olja föreställande 
dåvarande Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner. Beställningen var ett första porträtt 
i en tänkt serie av tidigare sju ordföranden i Kommunstyrelsen. Avtal om ytterligare porträtt 
fattades emellertid ej. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens besluts förslag innebärande att 
1. Försälja porträttmålning i olja föreställande Ingela Gardner till det pris som tavlan 
anskaffades för, d.v.s. 31 250 kronor (inkl. 25 % moms). 
2. Försäljningsintäkten tillförs Kommunstyrelsens budgetram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-12-15 

Val av ledamöter till arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kenneth Netterström (M), ordförande 
Johan Boström (M), ledamot. 
Leif Pettersson (S), ledamot 
Rosita Olsson-Palmberg (S), ledamot 
(FP), Val av ledamot, bordläggning 
(KD), Val av ledamot, bordläggning 
(C), Val av ledamot, bordläggning 
(ÖP), Val av ledamot, bordläggning 
(RP), Val av ledamot, bordläggning 
(MP), Val av ledamot, bordläggning 

KS § 13:10 Dnr. KS 2014/ 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-12-15 

KS 13:1 I KS 2014/ 

Övriga frågor 

- Roger Johansson (RP) anmäler som övrig fråga Roslagspartiets förslag till budget för 2015 
som ett tillägg till Miljöpartiets budget. 
Roslagspartiet föreslår att i Investeringsbudgeten anslå 20 MKR för trafikåtgärder samt att få 
igång separering av spill- och dagvatten (förslaget bifogas protokollet). 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



VIS 2611-1 l-K 

S 13 ii 

Roslagspartiets förslag till budget för år 2015 

Roslagspartiets förslag till budget för 2015 ansluter sig till Miljöpartiets 
budgetförslag med följande ändringar: 

1 Roslagspartiet anslår i investeringsbudgeten 20 miljoner kronor med en 
belastning för 2015 om 1,2 milj. kr (med en avskrivningstid om 33 år) för 
att få bukt med de stora trafikproblem vi har i kommunen. Trafikläget är 
akut och extremt kaosartat. Med denna kostnad avser vi att få Trafikverket 
att snarast starta byggandet av trafikplatser dels där Söralidsvägen mynnar 
ut på 276:an samt dels där vägen från Skärgårdsstad ansluter till 276:an. 

2 Vi vill dessutom snabbt få igång separeringen av spill- och dagvatten så att 
dagvattnen inte skickas till Margretelunds reningsverk och så småningom 
till Käppalaverken. 

Inför en sådan separering måste undersökningar genomföras: 
• Områdesvis undersöka om LOD kan tillämpas 
• Trafikdagvattnets kontamineringsgrad och hantering 
• Områdesvis undersöka om dagvatten kan avledas direkt till recipient 

Med svaren från dessa undersökningar kan åtgärdsplan upprättas och arbeten 
mot en nollvision av dagvatten i spillvattensystemet påbörjas. 

Utgiften på 10 miljoner i investeringsbudgeten blir en belastning i årets 
resultatbudget om ca 0,6 mkr. 

Kommunen har idag ansvaret för dagvattenhanteringen, inte Roslagsvatten. 

Total kostnad i resultatbudgeten 1,8 miljoner. 



Kostnads- och intäktsbudget 
2015 Budget Plan Plan 
Intäkter (tkr) 2 015 2 016 2 017 
Skatteintäkter 1 811 400 1 904 000 1 995 400 
Utjämningssystem, statsbidrag 89 250 77 850 67 450 
Verksamhetsintäkter 262 930 262 930 267 980 
Statsbidrag, maxtaxa 18 470 18 470 18 470 
Kapitalkostnader 49 590 49 590 49 590 
Fastighetsavgift 82 650 85 150 87 650 
Finansiella intäkter 13 500 13 500 13 500 
Prisutveckling 5 038 5 148 
Summa intäkter 2 327 790 2 416 528 2 505 188 

Kostnader (tkr) 
Fördelade kostnader -2 155 870 -2 178 070 -2 262 120 

Räntekostn -2 440 -2 430 -2 420 
Avskrivning -44 182 -49 182 -52 182 
Regi pension -43 000 -45 000 -45 000 
Semesterlöneskuld -2 000 -2 000 -2 000 

Oförutsett -5 000 -7 000 -7 000 
Särskilda insatser -16 000 -8 000 -18 000 
Lokaler -8 500 -16 500 -16 500 
Prisutv -61193 -67 249 
Summa kostnader -2 276 992 -2 369 375 -2 472 471 

Summa nettokostnad* -1 943 562 -2 030 917 -2 128 863 

Nettokostnad/skatteintäkter** -98,00% -98,02% -98,76% 

Marginal 50 798 47 153 32 717 

l/ivhl f\P: z> 0OX 


