
Österåker

Sammanträdesprotokoll för

Kommunfullmäktige

Tid Måndagen dén I3 maj 20l9 kl. I8.30-23.30

Ajournering kl. 2I.OO-2I.I0 under § 5: I 7

Plats Fullmäktigesalen, Alceahuset plan 4, Åkersberga

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att Justering av protokoll äger rum i kommunkansliet,

Justera § 5:I Alceahuset, Osteråker, onsdagen den 22 maj 20|9 kl. I0.00

Sekreterare % A/v
Stina Nilsson §§ §2 I-5:35

Ordförande ÃMQPJZÃ OEM/(W WM\Mpk/$' GLA
Ingela] Gardner (MN Margarémblin (5) §§ 5: I5-5: I9

§§52 I -5: M, §§5:-:20535

J“Stemde
(Weda (MM/m
Ingelacêrdner (M) §§\\s.

|5 5:19

'\_.

”Kim
Boström (M) §§ 5:I-5z35

\.›

Mama/Lök 0 L:
üarga@0lin (5) §§ 5:|-5:|4, § 5:2|, §§ 5:25-5:35

Anslagsbevis

_ _ _. _
20 I 9-05-22 - ZOI9-06-I3

JUSter'ng tl||kannag|ven Omedelbart justerade § 5:I0, § 5:I5, § 5:20 och § 5:26 justerades dock
genom anslag omedelbart och tillkännagavs 20 I 9-05-I3 - 20I9-06-05

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 20 I 9-05- I 3

Förvaringsplats för

protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Osteråkers kommun?vw
Underskrift



047

Österåker

Register till Kommunfullmäktiges protokoll den I3 maj 20I9

§§ Ärende

KF § 5:I Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

KF § 5:2 Fastställande av dagordning

KF § 5:3 Anmälningar

KF § 5:4 Frågor och interpellationer

KF § 5:5 Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun

KF § 5:6 Särskilt boende för äldre på Ljusterö

KF § 5:7 Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler

KF § 5:8 Hemställan om utökad Iåneram för Kommunalförbundet Norrvatten

KF § 5:9 Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan

KF § 5: I O Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande

antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

KF § 5:I I Revidering av 'bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse

om ersättare (suppleant)

KF § 5:l2 Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter,

elektroniska cigaretter och påfyilnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel

för 20 I 9

KF § 5: I 3 Extra Iokalbidrag till Kunskap Österåker AB

KF § 5: I4 Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för

förskola

KF § 5: I 5 Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med dotterbolag

KF § 5: I 6 Val av styrelseledamöter till Österåkersvatten AB

KF § 5: I 7 Val av styrelseledamöter till ÖGAB Fastighet 6 AB

KF § 5:I8 Val av styre|se|edamöter till Långängens Förvaltnings AB

KF § 5: | 9 Val av styrelseledamöter till Österåkers Ätervinningscentral AB

KF § 5:20 Val av 2 Iekmannarevisorer med I suppleant till Armada Fastighets AB med
dotterbolag
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KF§524

KF§525

KF § 5:26

KF § 5:27

KF§528

KF§529

KF§530

KF§&M

KF§532

KF§533

KF§534

KF§535

Ohm

Österåker

Val av högst 2 Iekmannarevisorer med I suppleant till Österåkersvatten AB

Val av I lekmannarevisor i ÖGAB Fastighet 6 AB

Val av | lekmannarevisor i Långängens Förvaltnings AB

Val av I lekmannarevisor i Österåkers Atervinningscentral AB

Bordlagt val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för resterande del av

mandatperioden 20 I 6-0 I -0 I -20 I 9- I 2-3 I

Ovriga valärenden

Sveg* på motion nr 23/20I7 från Ann-Christine Furustrand (S)

- Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor

Svar på motion nr 2/20I8. från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina

Embäck (S)
- Boulehall i Österåker

Svar på motion nr 9/20I8 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och

Margareta Olin (S)
- Motion om bifallna motioner

Svar på motion nr I/20I9 från Ann-Christine Furustrand- (S)

- Konsultväxling - bättre användning av skattemedel

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Svar på interpellation nr 5/20I9

Bordläggning

Sammanträdets avslutande
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KF§5H

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två

justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på

kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i tidningarna Åkersberga

Kanalen, Tidningen Mitt I Södra Roslagen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och

Dagens Nyheter.

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och

ersättare.

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in.

AV närvarolista enligt bilaga 5:1 /2019 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 22 maj

kl. 10.00 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 Ingela Gardner (M),]0han Boström (M) och Margareta

Olin (8).

Bilaga 5: I/20 I 9 Närvarolista

DOM
Justerandåls signaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-0543
' o

Mandatfördelning: M:18, 8:9, RP:5, SD:5, L:4, Cz3, Vz3, MP12, KD22 LE ÖSteraker
Bilaga 5:Il20|9 Närvaro/Upprop

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare “2

n

chaela Fletcher
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cüåxm
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Sammanträde 2019-05-1 3

Österåker
Bilaga 5:|l20l9 Närvaro/Upprop Ersättare

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

n

H
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5:1-5135

5:1-5z35
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Just-

KF § 5:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderad dagordning fastställs.

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 3e -Attunda
Tingsrätts beslut om entledigande av nämndeman samt ärende Sf - Länsstyrelsen har utsett ny
ersättare i Kommunfullmäktige för (L)

- Thomas Kjellman (L).

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas och finner frågan

med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

'M
aranhes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:3 Dnr. KS 20|9/00|4

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-24

b. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av styrning och
kontroll av större investeringar

c. Svar på medborgarförslagm 16/2018 - Lekplats i Svinninge

d. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrvatten

e. Attunda Tingsrätts beslut om entledigande av nämndeman
f. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige (L)

- Thomas Kjellman (L).

Expedieras
- Kommunkansliet

BMW
Justerlant%s signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:4 Dnr. KS 2019/0020

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat interpellation

nr 4/2019- Vilka åtgärder tänker du vidta för att öka ordningen och tryggheten i

Åkersberga Centrum? - av Ann-Christine _Futustrand (S).

Ordföranden konstaterar efter att interpellation nr 4/2019 har behandlats, att den i

fullmäktiges arbetsordnings avsatta tid om 1 timme för behandling av frågor och

interpellationer, har passerat, varför besvarande av de kvarvarande interpellationerna nr

5/2019 och nr 6/2019 hänskjuts att behandlas efter ärende 21 på dagordningen - Inkomna
medborgarförslag. Ordföranden ñnner att fullmäktige samtycker till detta.

Expedieras
- Kansliet

om“
Justêranáçs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:5 Dnr. KS 20 I4/026l

Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers

kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Anta VA-plan för Österåkers kommun, inklusive dagvattenstrategi och
bilagor inklusive samtådsredogörelse.

Sammanfattning

Österåkers kommun har i uppdrag (KS § 10:3 2014) att tillsammans med
Roslagsvatten/Österåkersvatten ta fram en VA-plan. Ett förslag till VA-plan har upprättats,

inklusive dagvattenstrategi.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-18, § 4:3.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-06.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Björn Pålhammar (C) och Bror Jansson (M) 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 finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

OMM
Justéranåes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:6 Dnr. KS 20|9/0|02

Särskilt boende för äldre på Ljusterö

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada
Kommunfastigheter AB genomförande av byggnation av särskilt

boende på Ljusterö till en maximal hyreskostnad på 2,4 mkr/ är.

2. Finansiering av hyreskostnaden om 2,4 mkr/år kommer att ske dels Via

boende och dels via Vård och omsorgsnämndens ram för gemensamma
ytor.

3. Finansiering av den totala kostnaden om 10 Mkr ska beaktas i

budgetarbete då Ljusterö särskilt boende kan invigas.

Särskilda yttranden

Det är bra att beslut att bygga detta särskilda boende på Ljusterö äntligen ånyo kommer till.

I planprocessen har Vi framhållit att det hade varit bra om ytterligare en Våning hade lagts till

på det planerade huset redan från början, då behovet framöver kommer att Växa, än dess tio

platser. Det hade varit ett mer långsiktigt beslut.

Ann-Christine Furusttand (S)

Ledamöterna för (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande.

Vi anser att det här boendet är riskfyllt. Dels ur en ekonomisk synvinkel men också ut

patientsäkerhetsskäl. Vi tycker även att det är anmärkningsvärt att man bygger ett boende med
så få platser på Ljusterö samtidigt som det inte går att garantera att boendet kommer Ljusterö-

borna till del.

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Sammanfattning
2015-02-09 (§1 :20) fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna en förstudie om
Ljusterö särskilda boende. I uppdraget ingick att Vård- och omsorgsnämnden tillsammans

med Armada Fastighets AB skulle proj ektera ett särskilt boende på Ljusterö samt att hitta en
placering. Placering valdes och en detaljplan för att stödja byggnationen beställdes.

Detaljplanen antogs under våren 2017 och projekteringen slutfördes under hösten. Då lång tid

gått sedan tidigare beslut och kalkyl, upphandlades projektet under Vintern 2017. Endast ett

anbud inkom som översteg beslutad maximalhyra. Beslut fattades att avvakta byggnationen i

och med indikationerna om en sviktande byggnationsmarknad Vilket också pekar på att ett

mer fördelaktigt anbud skulle kunna lämnas vid en senare tidpunkt.

Pom. måtta sida

(EMD :A
Jusltelranrves signaturer Utdragsbestyrkande
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Pom KF 5 5:6

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:12.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27, rev. 2019-03-29.

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 finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Vård- och omsorgsnämnden, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet

OMM
Jus'tel'andles signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:7 Dnr. KS 20|9/0099

Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets

styrregler

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna revidering av tillämpningsanvisning avseende
Produktionsutskottet styrregler, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03.

Reservationer

Ledamöterna för (8) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Från och med januari 2019 har Produktionsutskottet inrättas, i stället för den tidigare

nämnden Produktionsstyrelsen som har funnits i kommunen sedan 2.a halvåret 2007 fram till

och med 2018.

Det finns av Kommunfullmäktige sedan tidigare antagna styrmodellsprinciper för beställare-

och utförarorganisationen. Dessa principer behöver revideras till följd av den nya politiska

organisationen. En del av styrdokumentet avser "Tillämpningsanvisning produktionsstyrelsens

styrregler" som omfattar Produktionsutskottets uppdrag och styrregler för uppföljning, dialog

samt resultatkrav.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:13.

-, Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ändring i Tülämpmngsanvisningar avseende

Produktionsutskottets styrregler innebärande:

1. I fjärde punkten under rubriken Produktionsutskottets huvuduppgift ändras lydelsen ffåni*

”Planera för utveckling/avveckling av verksamheter” till ”Byer bes/;tt av kommumtyre/sm
planera för utveckling/avveckling av verksamheter”.

I

Pam. nästa sida

M
Juste*"anckes signaturer Utdragsbestyrkande
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2. I tredje punkten under rubriken Produktionsutskottets uppdrag ändxas lydelsen från

”Kommunstyrelsen kan i särskilda uppdrag anmoda Produktionsutskottet att bedriva

verksamhet som finansierad av peng inom områden där inga alternativa utförare finns men
där Produktionsutskottet bedömt att man inte på affärsmässiga grunder kan bedriva sådan

verksamhet. Eventuella ekonomiska konsekvenser av en sådan anmodan tas upp Vid

ordinarie dialogmöten Vår/höst mellan kommunledning och produktionen som beskrivs

nedan” till ”Kommunstyrelsen kan i särskilda uppdrag anmoda Produktionsutskottet att

bedriva verksamhet som finansierad av peng inom områden där inga alternativa utförare

finns men där Produktionsutskottet bedömt att man inte på affärsmässiga grunder kan

bedriva sådan verksamhet. Eventuella ekonomiska konsekvenser av en sådan anmodan tas

upp med KomwumlJ/re/Jm z' samband med att kommumÖ/re/sen gerprodmêlz'ømøztskøtüt uppdraget om att?

bedriva ;gl verksam/?era

3. Första punkten under rubriken Dialogmöten ändras från ”Under höstterminen hålls

dialogmöte mellan kommunledningen och produktionsledningen inför kommande
årsbudget och planperiod”.

till ”Under höstterminen hålls dialogmöte mellan Produktionmmêoml 00/9produktiomledm'ngm

inför kommande årsbudget och planperiod”.

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Ann-Chfistine Furusttands (S) ändringsyrkanden.

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Ann-Christine Furustrands (S) förslag

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 Ann-Christine Furustrands (S) förslag.

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster och 19 nej-röster.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF§ 5:7

Expedieras
- Budget- och kvalitetsenheten, Kommundirektören, Kommunkansliet

om
Justel'anl es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:8 Dnr. KS 20I9/0049

Hemställan om utökad Iåneram för Kommunalförbundet
Norrvatten

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medge Kommunalförbundet Norrvatten en Ökning av nuvarande
låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-09.

2. Detta beslut äger giltighet under förutsättning av likalydande beslut i

samtliga medlemskommunet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Norrvatten hemställer om Österåkers kommuns särskilda medgivande

om att Norrvatten får utöka nuvarande låneram om 900 Mkr med 400 Mkr till ett sammanlagt

belopp om 1 300 Mkr ler, från och med år 2019. En förutsättning är att: samtliga

medlemskommuner fattar likalydande beslut om särskilt medgivande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:15.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-09.

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

-Kommunalförbundet Norrvatten, Budget- och kvalitetsenheten, Ekonomienheten,

Controller KS/KF ,
Kommunkansliet

MM
JustéraNdes signaturer Utdragsbestyrkande
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Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada
Kommunfastigheter AB genomförande av påfyllnad av granulat inkl.

åtgärder för att minska spridningen av granulaten på Margretelunds
fotbollsplan till en utgift på ca 550 tkr.

2. Finansiering av kostnaden kommer att ske genom ett tilläggshyresavtal

om ca 80 tkr/ år inom Kultur- och fritidsnämndens tilldelade ram.

Särskilt yttrande

Miljöfarliga granulat på konstgräsplanen Margretelunds fotbollsplan, ingen bra lösning.

Det granulatfria konstgräset på Margretelunds fotbollsplan som upphandlades förra året har

inte direkt varit spelarvänligt. Skrapsår och trasiga kläder, stukningar och benbrott har varit

återkommande. Motståndarlag har hotat om att ställa in matcher om man spelat på konstgräset.

Nu har fullmäktige bestämt att fylla planen med det miljöfarliga granulatet för att åtgärda

problemen med konstgräset. Den typ av granulat som används i konstgräsplaner är så små (2-

3 mm) att de räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Granulat innebär miljörisker dels

eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom
att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen. Tyvärr är beslutet att låta Armada
genomföra en påfyllnad av granulat på Margretelunds fotbollsplan en tillbakagång gällande

Vårt miljöarbete. Beslutet går helt emot Våra miljömål och även den motionen som
kommunfullmäktige antog om ta bort mikroplatser från vår kommunala verksamhet. Vi

efterlyser en mer långsiktig lösning så att kommunens konstgräsplan både blir spelarvänliga

och miljövänliga. Granulat och mikroplatser är miljöfarliga och ska inte vara ett alternativ.

Francisco Contreras (V)

Sammanfattning
I och med att spelarskador ökat efter byte av konstgräs 2018 och övriga åtgärder ej gett

tillfredställande resultat föreslås påfyllnad av granulat till konstgräsplanen i Margretelund.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:17.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-02.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Pom. naiva .rida

MMA
Justårar* es signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

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

Expedieras
- Armada Fastighets AB, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet

OMW
Justå ram'jes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5: IO Dnr. KS 20I9/0076

Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets

AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

Kommunfullmäktiges beslut

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska
ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter med högst en
suppleant per ledamot.

2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste Vice ordförande

och andre Vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen
Armada Fastighets AB utses för 4 år, för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats,

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

kommunfullmäktige.

3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom
koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdragen gäller till

slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket

aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter

revisorsvalet.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att

fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen
Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.

5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets

AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna
till Bolagsverket.

7. Kommunfullmäktiges beslut justeras omedelbart.

Fairy. ”dyra ;ida

bmw»
Justeandés signáturer Utdra sbest rkandeg Y
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Sammanfattning
På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i

uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga

dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens

mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även

att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Armada Fastighets AB har inkommit med
förslag innebärande att samtliga bolagsordningar ska ha en styrelse på minst 3 ledamöter och
högst 11 ledamöter, att styrelseledamöterna inklusive ordföring ska utses på en tid om normalt

4 år samt att lekmannarevisorerna inklusive lekmannarevisorssuppleant ska utses för samma
period som gäller för bolagets revisor, det vill säga en period om normalt 4 år.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att

ordföringen består av en ordförande, en förste Vice ordförande och en andre Vice ordförande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive

lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första

stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till

Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit,

det vill säga 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordnjngarna

ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses ivarje bolag, ej

högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-29, § 6:4.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-15.

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och finner frågan med ja besvarad.

Omedelbar justering

Jim/M QWM
Ingdâ Gardner 0 an Boström (M) Mar at a Olin (S)

L;

Expedieras
- Kommunkansliet, Armada Fastighets AB

Justerandeé; si naturer Utdra sbest rkandeg 8 Y
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Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg

av lydelse om ersättare (suppleant)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av

följande lydelse i bolagsordningens § 6:

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter medhögst en
supplcantpetledamot.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att

fastställa revidering av bolagsordning för Osteråkersvatten AB Vid

ordinarie årsstämma år 2019.

3. Österåkersvatten AB uppdras att anmäla den nya bolagsordnjngen till

Bolagsverket.

Sammanfattning

Det finns i Österåkers kommun en politisk Vilja att på årsstämman 2019 utse en bolagsstyrelse

med ledamöter och ersättare i bolaget Österåkersvatten AB.

För att kunna göra det krävs att bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom
tillägg av lydelse om ersättare. Bolagsordning för Roslagsvatten AB innehåller lydelse om
ersättare (suppleanter) och ersättare utses också till bolaget av Österåkers kommun och de

Övriga kommunerna. Det föreslagna beslutet bidrar därför till en samstämd hantering av val till

Roslagsvatten-koncernen som helhet.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-29, § 6:7.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
.

- Österåkersvatten AB, Kommunkansliet

0“ N) M
Justéraiides signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:I2 Dnr. KS 20l9/0098

Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande

produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa

receptfria läkemedel för 20 I 9

Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa för tillsyn Över folköl, tobak och liknande produkter och Vissa

receptfria läkemedel (avseende regler till tillämpning) fastställs att gälla

från och med den 1 juli 2019 enligt bilaga 1.

2. Taxa (antagna av KF 2018-11-19 § 8:4) för tillsyn Över folköl, tobak,

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och liknande produkter

och vissa receptfria läkemedel upphör att gälla från och med den 1 juli

2019 som syns i bilaga 2.

Sammanfattning

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och

liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen (1993:5814) och Lag (2017: 425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Därför revideras taxan.

En av förändringarna i lagen om tobak och liknande produkter är bland annat att

tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Tillståndet kan avse stadigvarande

försäljning, tidsbegränsad försäljning eller tillståndspliktig försäljning i partihandeln. Tillståndet

söks hos kommunen. Anmälningspljkten för försäljning av elektroniska cigaretter eller

påfyllningsbehållare kvarstår. I taxan införs en årlig avgift för tillsyn av försäljning av

tobaksvaror i partihandel. Den av Kommunfullmäktige fastställda timavgiften är för 2019 är 1

315 kr för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med stöd av livsmedelslagen, lag om
tobak och liknande produkter, tobakslagen (upphör 1/7), lag om handel med vissa receptfria

läkemedel (upphör 1/7) och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och

alkohollagen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:9.

- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-03-27, rev. 2019-04-09
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2019-03-12 § 2:10

Förslag till beslut

Anne-Li Hilbert (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Jonas Jonsson (MP) biträder Anne-Li Hilberts (C) yrkande.

Pom. ”dyra sida

om h
Juséer des signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

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

Expedieras
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Budget- och kvalitetsenheten, Controller KS/KF ,

Kommunkansliet

Om
Justêra$des .si\gnaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5;|3 Dnr. KS 2019/0086

Extra Iokalbidrag till Kunskap Österåker AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kunskap Österåker AB beviljas extra lokalbidrag för verksamhetsåret

2019 i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2019-03-20.

2. Det extra lokalbidraget, 534 tkr, finansieras inom posten lokaler centralt

i resultatbudgeten.

Sammanfattning

Kunskap Österåker AB har ansökt om extra lokalbidrag för Fredsborgs förskola för 2019.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:10.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-03-20.

- Protokollsutdrag från Förskole- och gmndskolenämndens sammanträde 2019-03-05, § 2:6.

- Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förskole- och grundskolenämnden, Budget- och lwah'tetsenheten, Controller KS/KF,
Kommunkansliet

M
JustFraädes signaturer Utdragsbestyrkande
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Upphäva riktlinjer för prövning av extra Iokalbidrag till fristående

huvudman för förskola

Kommunfullmäktiges beslut

Riktlinjer för extra lokalbidrag, antagna av Kommunfullmäktige
2018-05-21, § 4:11, upphör att gälla från och med 2019-06-01.

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen beslutar om att riktlinjerna för extra lokalbidrag antagna av

kommunfullmäktige upphör att gälla från och med juni i år. Det är tydligt. Men något beslut

om exakt Vilka regler som skall gälla när de nuvarande tas bort finns inget beslut på. Utan det

finns en text under rubriken ”bakgrund” som hänvisar till ett annat dokument där

Skolförvaltningen skall ha skrivit hur lokalbidragen för skolan hanteras. Det är nu därmed

otydligt och flummigt vad det är för bedömningsgrunder som ersätter de nu borttagna. Om
någon vill få ta del av vad som gäller, så är det oklart Vilket dokument som skall hänvisas till,

då det inte finns ett klart beslut. Olyckligt.

Ann-Chxistine Furustrand (8)

Sammanfattning

Kommunens riktlinjer för extra lokalbidrag för fristående förskola, antagna av

Kommunfullmäktige 2018-05-21, § 4:11, föreslås upphöra innebärande att prövning av

lokalbidrag hanteras på samma sätt som för skolverksamhet.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:11.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-04-09.

- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-01-29, § 1:8.

- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förskole- och grundskolenämnden, Kommunkansliet

onM
Jus{:er{ålndes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:I5
“

Dnr. KS 20I8/0283

Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med
dotterbolag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till styrelse i Armada Fastighets AB för tiden från den
Årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e vice ordförande

Isabelle Ankarfjärd Jäger (M) ledamot

Bengt Svensson (L) ledamot

Pontus Löfstrand (C) ledamot

Rosita Olsson Pahnberg (S) ledamot
Björn Molin (RP) ledamot

Fredrik Rosengren (M) ersättare

Björn Pålhammar (C) ersättare

Mattias Lafvas (MP) ersättare

2. Till styrelse i Armada Bostäder AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e Vice ordförande

Isabelle Ankarfjärd Jäger (M) ledamot

Bengt Svensson (L) ledamot

Pontus Löfstrand (C) ledamot

Rosita Olsson Pahnberg (S) ledamot

Björn Molin (RP) ledamot

Fredrik Rosengren (M) ersättare

Björn Pålhammar (C) ersättare

Mattias Lafvas (MP) ersättare

Føm. näs/a sida

OH\M
Justerallldes ;Qnaturer Utdragsbestyrkande
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3. Till styrelse i Armada Kommunfastigheter AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

Isabelle Ankarfjärd Jäger (M) ledamot

Bengt Svensson (L) ledamot

Pontus Löfstrand (C) ledamot

Rosita Olsson Palmberg (S) ledamot

Björn Molin (RP) ledamot

Fredrik Rosengren (M) ersättare

Björn Pålhammar (C) ersättare

Mattias Lafvas (MP) ersättare

4. Till styrelse i Armada Blåliusfastigheter AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

5. Till styrelse i Armada Centrumfastigheter AB för tiden från den
V

årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e Vice ordförande

Pam. nästa sida

om M4
Justeranâes signaturer Utdragsbestyrkande
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6. Till styrelse i Armada Mellansiö AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

7. Till styrelse i Armada Projektfastigheter AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

8. Till styrelse i Armada Stenhagen AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e Vice ordförande

9. Till styrelse i Sågra Fastighets AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e vice ordförande

Pom. mäkta sidam
JusteraLdeäkignaturer Utdragsbestyrkande
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10.Ti11 styrelse i Österåkers Exploateringsfastigheter AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

11. Till styrelse i Österåkers Stadsnät AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (S) 2:e Vice ordförande

12.Till styrelse i AB Åkers Kanal för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

13.Till styrelse i Tunadotter AB för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfullmäktige, väljs:

Sören Karlsson (M) ordförande

Magnus Hultgren (KD) 1:e Vice ordförande

Anders Pettersson (8) 2:e Vice ordförande

14. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut.

15. Kommunfullmäktiges beslut justeras omedelbart.

F0715. ”tiva sida

mm
Justeralnde\s\ssignaturer Utdragsbestyrkande
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Pom. KFJF 5:75

Sammanfattning

Kommunfulknäktige har att förrätta Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med
dotterbolag.

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.

Ordföranden frågar om det kan noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och ñnner frågan med ja besvarad.

Omedelbar justering

Jm (JL/Mm
Ingela) Gardner(

Expedieras
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

usterandes si naturer Utdra sbest rkande8 8 Y
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KF§5:16 Dnr. KS 20|8/0283

Val av styrelseledamöter till Österåkersvatten AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till styrelseledamöter i Österåkersvatten AB för tiden från ordinarie

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till

Kommunfulhnäktige, väljs:

Bror Jansson (M) ordförande

Björn Pälhammar (C) 1:e Vice ordförande

Hans Johansson (S) 2:e vice ordförande

Johan Carselind (M) ledamot
Sven Hugosson (L) ledamot
Arne Ekstrand (KD) ledamot
Reynoldh Furustrand (S) ledamot
Staffan Lundmark (RP) ledamot

Thomas Kjellman (L) ersättare

Thomas Siljebto (C) ersättare

Francisco Contreras (V) ersättare

2. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

som berörs av beslutet ej deltar i aktuth beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av styrelseledamöter till Österåkersvatten AB för tiden

från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

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.

Ordföranden frågar om det kan noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

-Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

WH
JusteraHdes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:|7 Dnr. KS 20I8/0283

Val av styrelseledamöter till ÖGAB Fastighet 6 AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till styrelseledamöter i ÖGAB Fastighet 6 AB för perioden från

årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, väljs:

Hampe Klein (M) ordförande

Mathias Lindow (L) Vice ordförande

Johan Boström (M) ledamot
Mats Larsson (S) ledamot
Leif Hermansson (SD) ledamot

2. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av styrelseledamöter till ÖGAB Fastighet 6 AB för

perioden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag.

Hans Hellberg (RP) drar tillbaka sin kandidatur.

Ajournering av sammanträdet
Sammanträdet ajourneras kl. 21.00 och återupptas kl. 21.10.

Valberedningen föreslår Leif Hermansson (SD) som ledamot istället för

Hans Hellberg (RP).

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

reviderade förslag och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden frågar om det kan noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare som berörs av beslutet ej deltar i aktuth beslut och fmner frågan med ja besvarad.

Expedieras

-Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

om
Justêrâfdes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:I8 Dnr. KS 20I8/0283

Val av styrelseledamöter till Långängens Förvaltnings AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till styrelseledamöter i Längängens Förvaltnings AB för perioden från

årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, väljs:

Hampe Klein (M) ordförande

Mathias Lindow (L)
›

vice ordförande

Johan Boström (M) ledamot
Ivar Horst (RP) ledamot
Mattias Lafvas (MP) ledamot

2. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av styrelseledamöter till Långängens Förvaltnings AB
för perioden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

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.

Ordföranden frågar om det kan noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare som berörs av beslutet ej deltar i aktuellt beslut och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

WWW
Justeçrarlddes signaturer Utdragsbestyrkande
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Juste,

KF § 5:|9 Dnr. KS 20|8/0283

Val av styrelseledamöter till Österåkers Återvinningscentral AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till styrelseledamöter i Österåkers Återvinningscentral AB för perioden

från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet

av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, väljs:

Hampe Klein (M) ordförande

Mathias Lindow (L) Vice ordförande

Johan Boström (M) ledamot
Björn Molin (RP) ledamot
Svante Johansson (MP) ledamot

2. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare

som berörs av beslutet ej deltari aktuth beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att: förrätta val av styrelseledamöter till Österåkers

Återvinningscentral AB för perioden från årsstämma som följer efter val till

kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till

kommunfullmäktige.

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.

Ordföranden frågar om det kan noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande

ersättare som berörs av beslutet ej deltar i aktuth beslut och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras

-Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

Oh M
ä“ran es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:20 Dnr. KS 20I8/0283

Val av 2 Iekmannarevisorer med I suppleant till Armada Fastighets

AB med dotterbolag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till lekmannarevisorer med suppleant i samtliga bolag inom koncernen
Armada Fastighets AB, till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 §
första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde

räkenskapsåret efter revisorsvalet, väljs:

Bengt Olin (S) lekmannarevisor
Ann-Katrin Flodén (M) lekmannarevisor

Birgitta Halling (RP) lekmannarevisorsuppleant

2. Kommunfullmäktiges beslut justeras omedelbart.

Anmälan om jäv

Margareta Olin (S) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om val av 2 lekmannarevisor med 1 suppleant till Armada
Fastighets AB med dotterbolag Armada Blåljusfastigheter AB, Armada Bostäder AB, Armada
Centrumfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, Armada Mellansjö AB, Armada
Projektfastigheter AB, Armada Stenhagen AB, Sågra Fastighets AB, Österåkers

Exploateringsfastigheter AB, Österåkers Stadsnät AB, AB Åkers Kanal och Tunadotter AB.

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.

Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och finner frågan med ja besvarad.

Omedelbar justering

ÖMÅLQQ 02qu
Ingefg) Gardner av) Margareta Olin (S)

Expedieras
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:2I Dnr. KS 20|8/0283

Val av högst 2 Iekmannarevisorer med I suppleant till

Osteråkersvatten AB

Kommunfullmäktiges beslut

Till lekmannarevisor med suppleant till Österåkersvatten AB för samma
period som gäller för bolagets revisor, väljs:

Jan Winberg (KD) lekmannarevisor

Bertil Olin (L) lekmannarevisorsuppleant

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om val av högst 2 lekmannarevisor med 1 suppleant i

Österåkersvatten AB för samma period som gäller för bolagets revisor.

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
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

MM
Justell'andlas signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§5222 Dnr. KS 20l8/0283

Val av I lekmannarevisor i ÖGAB Fastighet 6 AB

Kommunfullmäktiges beslut

Till lekmannarevisor i ÖGAB Fastighet 6 AB till slutet av den
bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige

förrättas nästa gång, väljs:

Bengt Olin (S) lekmannarevisor

Anmälan om jäv

Margareta Olin (S) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att besluta om val av 1 lekmannarevisor i ÖGAB Fastighet 6 AB till

slutet av den bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas

nästa gång.

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
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

0h?
Justelrandfs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§5:23 Dnr. KS 2018/0283

Val av l lekmannarevisor i Långängens Förvaltnings AB

Kommunfullmäktiges beslut

Till lekmannarevisor i Långängens Förvaltnings AB till slutet av den
bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige

förrättas nästa gång, väljs:

Bengt Olin (S) T lekmannarevisor

Anmälan om jäv

Margareta Olin (S) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om val av 1 lekmannarevisor i Långängens Förvaltnings

AB till slutet av den bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige

förrättas nästa gång.

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

-Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

Oh
Jus'lccgran es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§5:24 Dnr. KS 20l8/0283

Val av I lekmannarevisor i Österåkers Atervinningscentral AB

Kommunfullmäktiges beslut

Till lekmannarevisor i Österåkers Återvinningscentral AB till slutet av den
bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fulhnäktige
förrättas nästa gång, väljs:

Bengt Olin (S) lekmannarevisor

Anmälan om jäv

Margareta Olin (S) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att besluta om val av 1 lekmannarevisor i Österåkers

Återvinningscenttal AB till slutet: av den bolagsstämma som hålls året efter det år då allmänna
val till fullmäktige förrättas nästa gång.

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 ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

om
Justéra+es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:25 Dnr. KS 20I8/0283

Bordlagt val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för resterande

del av mandatperioden 20I6-OI-0 I -20I9-I2-3I

Kommunfullmäktiges beslut

Till nämndeman för (C) vid Attunda Tingsrätt för resterande del av

mandatperioden 2016-01-01-2019-12-31 väljs Filippa Sandqvist (C).

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

resterande del av mandatperioden 2016-01-01-2019-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar ñlllmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

-Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

mh
Justéranldes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:26 Dnr. KS 20l8/0283

Ovriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Sven Hugosson (L) väljs till ny ersättare i Val- och demokratinämnden för

resterande del av mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31.

2. Val av ny ledamot i Socialnämnden för (L) för resterande del av mandatperioden
2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

3. Kommunfullmäktiges beslut justeras omedelbart.

Sammanfattning

Ärendet omfattar begäran om entlediganden, bordläggning av val medmera.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag i

protokoll samt komplettering.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarade.

Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och finner frågan med ja besvarad.

Omedelbar justering

(DL
Margaret a Olin (8)

mm Om(MW
Ingefá Gardner (hi/I)

Expedieras
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:27 Dnr. KS 20 I 7/0354

Svar på motion nr 23/20 I 7 från Ann-Christine Furustrand (S)

- Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 23/2017 besvarad med hänvisning till att en kontinuerlig

Översyn sker redan idag.

Reservationer

Ledamöterna för (8) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 9:29, föreslår motionären att den

utvändiga belysningen runt förskolor och marken som tillhör förskolorna ska ses över och

förstärkas där behov finns för att barnens lektid under den mörka delen av året: inte ska bli

begränsad.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-18, § 4:7.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-14.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens

förslag.

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furusttands (S) 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.

Omröstningen utfallet med 37 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige har således

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Fom. Mim ;ida

(mh
Justq/Jranälles signaturer Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista KF § 5:27

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen

om
Justerlanáes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:28 Dnr. KS 20l8/0030

Svar på motion nr' 2/20I8 från Ann-Christine Furustrand (S) och

Kristina Embäck (S)
- Boulehall i Österåker

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 2/2018 besvarad med hänvisning till att en ny bouleyta
planeras inomhus inom ramarna för projekteringen av ny multihall.

Reservation

Ledamöterna för (8) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget: förslag.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:13, föreslås att Österåkers kommun
skyndsamt utreder frågan och därefter anlägger en boulehall.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-18, § 4:21.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-19.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2018-12-13, § 8:8.

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-21.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furusttand (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 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.

Omröstningen utfallet med 39 ja-röster och 12 nej-röster. Kommunfullmäktige har således

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Pom. nästa sida

8k
Ju>t :u wdes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20 I 9-05- I 3

Pom". KFJT 5:28

Omröstningslista KF § 5:28

Expedieras

-Kultur- och fritidsnämnden, Kommunkansliet

MM
Justeran*es signaturer Utdragsbestyrkande
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2019 05 13 B 5:28/2019 OSteraker
Mandatfö

'

M218, 8:9, RP15, SD:5, L:4, C23, V23, M'P22, KD22

Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå

Michaela Fletcher
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Kenneth Netterström
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'
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"
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Leif Hermansson

Olin

ohan Boström

Gardner

RESULTAT

Omröstnin slista KF 528-2019 Uppdaterad 2019-05-22
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KF § 5:29 Dnr. KS 20 I 8/0l59

Svar på motion nr 9/20I8 från Marie Ende (S), Rosita Olsson

Palmberg (S) och Margareta Olin (S)
- Motion om bifallna motioner

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse motionen besvarad i delen som avser väckta motioner med
hänvisning dels till att' motioner som ej bifalh'ts ej heller ska verkställas

och därför inte ingåri kommunens årsredovisning, dels till att

Kommimfullmäktige två gånger per år behandlar en redovisning

av samtliga motioner som är väckta men ännu inte är fárdigberedda.

2. Anse motionen besvarad i delen som avser bifallna motioner med
hänvisning till att kommunens årsredovisning genom
förvaltningsberättelsen speglar resultatet av de motioner som bifalh'ts

samt att gällande bestämmelser i Kommunallagen älägger berörd

nämnd och förvaltning att verkställa Kommunfullmäktiges beslut.

Reservationer

Ledamöterna för (8), (RP), (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margarita Olin (S) föreslår i motion nr

9/2018 dels att samtliga lagda motioner ska redovisas i kommunens årsberättelse och dels att

de motioner som är bifallna ska följas upp tills de är genomförda.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-18, § 4:22.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-02-19.

- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-02-14.

Förslag till beslut

Margareta Olin (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Michael Selander (MP), Roger Johansson (RP) och Rosita Olsson Paltnberg (S) biträder

Margareta Olin (S) yrkande.

Pom nästa sida

MM
Justéranties signaturer Utdragsbestyrkande
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Form KF _11' 5:29

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att

fullmäktige beslutati enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

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

röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 27 ja-röster, 23 nej-röster och 1 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Omröstningslista KF § 5:29

Expedieras
- Kommunkansliet

MM
Justérawdes signaturer Utdragsbestyrkande
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"
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'
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KF § 5:30 Dnr. KS 20I9/00I9

Svar' på motion nr I/ZO I 9 från Ann-Christine Furustrand (S)

- Konsultväxling - bättre användning av skattemedel

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 1/2019 besvarad med hänvisning till att kommunen redan
planerat en effektivisering på 10 Mkr för 2019 och kostnaden för konsulter

och inhyrd personal kommer att beaktas i effektiviseringsarbetet.

Reservation

Ledamöterna för (8) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
I motionen föreslås en del av kommunens kostnader för konsulter och inhyrd personal

omvandlas genom att istället anställa personal med den kompetens som saknas till följd av

minskade konsultkostnader.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-04-24, § 5:14.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-03-27.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-02-25.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Roger Johansson (RP) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att

fullmäktige beslutati enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

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

röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 36 ja-röster, 14 nej-röster och 1 är frånvarande.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Fom. ”dyra sida

OMW
Justerkan'åles signaturer Utdragsbestyrkande
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Fom. KF _13' 5:30

Omröstningslista KF § 5:30

Expedieras - Kommunkansliet

Obh
Justéraräües signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§5:3I

Nya motioner och interpellationer

Inga nya motioner eller interpellationer har inkommit.

Expedieras
- Kommunkansliet

OM“
Juste*angles signaturer . Utdragsbestyrkande
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KF § 5:32 Dnr. Respektive medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullinäktiges beslut

1. Medborgarförslag nr 10/2019 - Tillfartsväg till Österskär - medges
väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

2. Medborgarförslag nr 12/2019 - Tillfartsväg till Österskär - medges
väckas och remitteras till Tekniska nämnden samt till

Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 10/2019 och nr 12/2019 har inkommit till Österåkers kommun.

Beslutsunderlag
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2019-05-02.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Tekniska nämnden

m
Justelhnåes signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 533 Dnr. KS 20|9/0020

Svar på interpellation nr 5/20 I 9

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Socialnämndens ordförande Christina Funhammar (M) har besvarat interpellation

nr 5/2019- Återta kravet på återbetalning av redan utbetalt tillfälligt kommunbidrag!
- av Ann-Christine Futustrand (S).

ohM
Juåtárarllüvces signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:34

Bordläggning

Kommunfullmäktiges beslut

Svar på interpellation nr 6/2019 - Ska besöksnäringen utgå från

näringslivsstrategin? - av Ann-Christine Furustrand (S)

bordläggs.

om 3» %
Justelran?gs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § 5:35

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 23:30.

MA
Justeçanäks skignaturer Utdragsbestyrkande


