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FP Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X 

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

M Johan Boström X 

M Hampe Klein X 
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KD Arne Ekstrand X 

S Anas Abdullah X 

S Mats Larsson X 

RP Roger Johansson X 

MP Michael Solander X 

V Andreas Lennkvist-Manriquez X 
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Fredrik Zethrasus Sekreterare 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS §4:1 

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med tilläggen av ärenden enligt nedan samt frågor till punkten övriga 
frågor. 

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

Ärenden som tillkommer 
Ärende "Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser 
avseende år 2014 samt ansvarsprövning" blir nummer nio på dagordningen, ärende "Val av 
ledamot till arvodesberedningen" blir nummer 10 och "Övriga frågor" blir nummer 11 på 
dagordningen. 

Övriga frågor 
Michaela Fletcher (M) anmäler följande fråga: 
- Svar pä fråga från Ann-Christine Furustrand (S) avseende politiska kostnader. 

Justerandes signaturer ~~~—Utdrab. .<;styrkande 

Österåker 
Sammanträdesprocokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS § 4:2 

Val av justerare och information 

Kommunstyrelsens beslut 

Ann-Christine Furustrand (S) utses till justerare. Protokollet justeras senast onsdagen den 4 
mars kl. 08.30, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras 
senast onsdagen den 4 mars, kl. 08.30, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signa.. Utdragsbestyrkande 



CMeråker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS §4:3 Dnr. KS 2014/0061-045 

Borgensansökan från Armada Mellansjö AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet 
vid upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:10, Mellansjö 3:8 samt 
Storström 1:6, i enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteudåtande daterat 2015-02-23 
innebärande även att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF § 9:31 år 2014. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation. 
Vi Socialdemokrater har begärt att varje ärende som berör fastställande av borgensavgift att 
dessa ärenden återemitteras för att särskilt belysas utifrån vad EU: statsstödsregler säger samt 
den lagstiftning som idag finns inom området. Den information vi själva kunnat inhämta är att 
borgensavgiftens nivå inte längre kan vara en och samma utan måste anpassas efter objektet. 
Vid dagens sammanträde så finns visserligen en del ytterligare text med om lagstiftning rent 
generellt, men vi saknar helt någon kommentar om den problematik vi lyft, därför har vi även 
denna gång yrkat på äterremiss, tyvärr utan framgång. För att förtydliga den problematik vi 
önskat lyfta delade vi under sammanträdet ut promemorian " En modell för kommunal 
borgensavgift"- till kommunala bostadsaktiebolag, författad av Sveriges kommuner och 
Landsting, SABO samt Kommuninvest. 1 den framgår inledningsvis att " I merparten av 
kommunerna har samma avgift tillämpats för kommunens olika bolag och avgiften har 
fastställts i samband med budgetprocessen utan koppling till den enskilda transaktionen för 
vilken kommunen tecknat borgensförbindelse. Mot denna bakgrund, med lagkrav på 
marknadsmässig borgensavgift, är kommunerna nu i behov av en modell och metod för att 
säkerställa att borgensavgiften är i linje med aktuell lagstiftning." Det vill säga precis det som 
vi velat uppmärksamma att Österåker nu, enligt vår uppfattning borde göra, eftersom 
Österåker tillhör de kommuner som fastställer borgensavgiften en gång om året i 
budgetprocesen och inte tar hänsyn till varje enskilt objekt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Armada Mellansjö AB (556688-2022) ansöker om kommunal borgen på 8 338 301 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda 
fastigheterna är Dragboda 1:28, Mellansjö 3:10, Mellansjö 3:8 samt Storström 1:6. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2014-12-05, rev. 2015-02-16 samt 2015-02-23. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 201 5-03-02 

Forts. KS § 4:3 

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-02-16, § 3:27. 
- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2015-02-09, § 1:8. Återremitterades. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att bevilja 
Armada Mellansjö AB kommunal borgen på 8 338 301 kr att erbjudas som säkerhet vid 
upplåning avseende fastigheterna Dragboda 1:28, Mellansjö 3:10, Mellansjö 3:8 samt 
Storström 1:6, i enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteudåtande daterat 2015-02-23 
innebärande även att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF§ 9:31 år 2014. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för att ärendet ska avgöras idag röstar ja, 
den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omtöstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Armada Mellansjö AB 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ff Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-03-02, §4:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

; MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

w 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

0 Österåker 

KS § 4:4 Dnr. KS 2014/0060-045 

Borgensansökan från Armada Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Armada Bostäder AB kommunal borgen 33 963 032 att erbjudas som säkerhet vid 
upplåning avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt 
Berga 6:43, i enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande 2015-02-24 innebärande 
även att borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 9:31, år 
2014. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation 
Vi Socialdemokrater har begärt att varje ärende som berör fastställande av borgensavgift att 
dessa ärenden återemitteras för att särskilt belysas utifrån vad EU: statsstödsregler säger samt 
den lagstiftning som idag finns inom området. Den information vi själva kunnat inhämta är att 
borgensavgiftens nivå inte längre kan vara en och samma utan måste anpassas efter objektet. 
Vid dagens sammanträde så finns visserligen en del ytterligare text med om lagstiftning rent 
generellt, men vi saknar helt någon kommentar om den problematik vi lyft, därför har vi även 
denna gång yrkat på återremiss, tyvärr utan framgång. För att förtydliga den problematik vi 
önskat lyfta delade vi under sammanträdet ut promemorian " En modell för kommunal 
borgensavgift"- till kommunala bostadsaktiebolag, författad av Sveriges kommuner och 
Landsting, SABO samt Kommuninvest. I den framgår inledningsvis att " I merparten av 
kommunerna har samma avgift tillämpats för kommunens olika bolag och avgiften har 
fastställts i samband med budgetprocessen utan koppling till den enskilda transaktionen för 
vilken kommunen tecknat borgensförbindelse. Mot denna bakgrund, med lagkrav på 
marknadsmässig borgensavgift, är kommunerna nu i behov av en modell och metod för att 
säkerställa att borgensavgiften är i linje med aktuell lagstiftning." Det vill säga precis det som 
vi velat uppmärksamma att Österåker nu, enligt vår uppfattning borde göra, eftersom 
Österåker tillhör de kommuner som fastställer borgensavgiften en gång om året i 
budgetprocesen och inte tar hänsyn till varje enskilt objekt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Armada Bostäder AB ansöker om kommunal borgen på 33 963 032 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning för att ersätta dagens befintliga pantbrevslån. De berörda fastigheterna 
är Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt Berga 6:43. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2014-12-05, rev. 2015-02-16 samt 2015-02-24. 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-02-16, § 3:26. 

Forts. 

Justerandes sign» Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

Forts. KS § 4:4 

- Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2015-02-09, § 1:9. Återremitterades. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att bevilja 
Armada Bostäder AB kommunal borgen 33 963 032 att erbjudas som säkerhet vid upplåning 
avseende fastigheterna Berga 11:71, Berga 11:72, Berga 6:320, Berga 6:321 samt Berga 6:43, i 
enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande 2015-02-24 innebärande även att 
borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF 9:31, år 2014. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för att ärendet ska avgöras idag röstar ja, 
den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Armada Bostäder AB 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-03-02, §4:4 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

I<D Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS §4:5 Dnr. KS 2014/0338-045 

Borgensansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bevilja Österåkers Exploateringsfastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 
19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6 i enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteudåtande 
2015-02-24 innebärande även att borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i 
Kommunfullmäktige, KF § 9:31/2014. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar en reservation 
Reservation från Socialdemokraterna mot beslutet 
Vi Socialdemokrater har begärt att varje ärende som berör fastställande av borgensavgift att 
dessa ärenden återemitteras för att särskilt belysas utifrån vad EU: statsstödsregler säger samt 
den lagstiftning som idag finns inom omxådet. Den information vi själva kunnat inhämta är att 
borgensavgiftens nivå inte längre kan vara en och samma utan måste anpassas efter objektet. 
Vid dagens sammanträde så finns visserligen en del ytterligare text med om lagstiftning rent 
generellt, men vi saknar helt någon kommentar om den problematik vi lyft, därför har vi även 
denna gäng yrkat på återremiss, tyvärr utan framgång. För att förtydliga den problematik vi 
önskat lyfta delade vi under sammanträdet ut promemorian " En modell för kommunal 
borgensavgift"- till kommunala bostadsaktiebolag, författad av Sveriges kommuner och 
Landsting, SABO samt Kommuninvest. I den framgår inledningsvis att " 1 merparten av 
kommunerna har samma avgift tillämpats för kommunens olika bolag och avgiften har 
fastställts i samband med budgetprocessen utan koppling till den enskilda transaktionen för 
vilken kommunen tecknat borgensförbindelse. Mot denna bakgrund, med lagkrav på 
marknadsmässig borgensavgift, är kommunerna nu i behov av en modell och metod för att 
säkerställa att borgensavgiften är i linje med aktuell lagstiftning." Det vill säga precis det som 
vi velat uppmärksamma att Österåker nu, enligt vår uppfattning borde göra, eftersom 
Österåker tillhör de kommuner som fastställer borgensavgiften en gång om året i 
budgetprocesen och inte tar hänsyn till varje enskilt objekt. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Österåkers Exploateringsfastighcter AB (556791-2588) ansöker om kommunal borgen på 
22 000 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning för att förvärva fastigheterna Smedby 
13:1, Smedby 19:4, Smedby 19:5 samt Smedby 19:6. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2015-02-16, § 3:20. 

Forts. 

Justerandes signaturer VJJP l/S-f' Utdra^ .styrkande ML iP/Cf 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

Forts. KS § 4:5 

- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-01-16, rev. 2015-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att Bevilja 
Österåkers Exploateringsfastigheter AB kommunal borgen på 22 000 000 kr att erbjudas som 
säkerhet vid upplåning avseende förvärv av fastigheterna Smedby 13:1, Smedby 19:4, Smedby 
19:5 samt Smedby 19:6 i enlighet med förvaltningens reviderade tjänsteudåtande 2015-02-24 
innebärande även att borgensavgift tas ut enligt budgetbeslut i Kommunfullmäktige, I<F § 
9:31/2014. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för att ärendet ska avgöras idag röstar ja, 
den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Österåkers Exploateringsfastigheter AB 
- Ekonomienheten 
- Controller/KS 
- Kansliet 

Justerandes signa Utdragsbestyrkande 



IIC leråker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-03-02, §4:5 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 -

0 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS §4:6 Dnr. KS 2015/0044 

Ändring av bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerande i fullmäktige för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning" respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
för Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, 
vilka antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" 
samt § 25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-01-23, rev. 2015-02-23. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande att ändring 
av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning" respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteudåtande, daterat 2015-01-26. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Roger Johansson (RP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Michael Solander (MP) lämnar ett ändringsyrkande innebärande att tredje stycket i paragraf 24 
ersätts med "Samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige skall erbjudas en 
"arbetsplats" i Alceahuset." samt "En detaljerad beskrivning tas fram på vad som ingår i 
begreppet "arbetsplats" och hur dessa resurser skall användas. Detta för att det skall vara 
tydligt och transparent för var och en vad som ingår i dessa resurser.". 
Forts. 

Justerandes signaturer //L/ Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

Forts. KS § 4:6 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdr;»c .styrkande 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS § 4:7 Dnr. KS 2015/0042-002 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
Finans- och kamerala ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta delegationsordning för Finans- och kamerala ärenden gällande ändring av punkt 3.4 samt 
ny punkt 3.5. 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har reviderat Kommunstyrelsens delegationsordning vad gäller Finans- och 
kamerala ärenden. 
Ändring av tidigare beslut i Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:13, innebärande att rätt 
politiskt organ nu fattar beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2015-02-16, § 3:13. 
- Ekonomienhetens tjänsteudåtande daterat 2015-01-22, rev. 2015-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ekonomienhetens beslutsförslag innebärande att anta 
delegationsordning för Finans- och kamerala ärenden gällande ändring av punkt 3.4 samt ny 
punkt 3.5. 

Propositionsord ni ng 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Kansliet 

Justerandes signa • Utdragsbestyrkande 
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KS §4:8 Dnr. KS 2012/0428-409 

Revidering av de lokala miljömålen - förändrad organisation 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens planarbetsutskott inklusive presidierna för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden är kommunstyrelsens beredningsorgan för 
miljömålsarbetet. 

2. Arbetsgruppen bestående av representanter från varje förvaltning, Armada och 
Roslagsvatten samt projekdedaren behålls oförändrad. 

3. En operativ politisk styrgrupp tillsätts bestående av två representanter från 
Kommunstyrelsen (1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande), där den 1 :e vice ordföranden 
blir ordförande i styrgruppen, samt miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande och 
byggnadsnämndens ordförande. 

4. Referensgrupper för miljömålsarbetet är miljö- och klimatrådet samt kommunens 
ledningsgrupp. 

Särskilt yttrande 
Michael Solander (MP) lämnar ett särskilt yttrande. 
Det är bra att det finns uttalade ambitioner att höja tempot I arbetet med miljömålen I beslut 
och dokument. Men Miljöpartiet anser att det viktigaste är att det finns engagerade politiker 
och tjänstemän som driver arbetet framåt med våra miljömål. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
För att höja tempot och delaktigheten i kommunens miljömålsarbete föreslås en delvis ny 
organisation för arbetet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att 
1. Kommunstyrelsens planarbetsutskott inklusive presidierna för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden är Kommunstyrelsens beredningsorgan för 
miljömålsarbetet. 
2. Arbetsgruppen bestående av representanter från varje förvaltning, Armada och 
Roslagsvatten samt projekdedaren behålls oförändrad. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 4:8 

3. En operativ politisk styrgrupp tillsätts bestående av två representanter från 
Kommunstyrelsen, där den ene också blir ordförande i styrgruppen, samt miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande och byggnadsnämndens ordförande. 
4. Referensgrupper för miljömålsarbetet är miljö- och klimatrådet samt kommunens 
ledningsgrupp. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett ändringsyrkande innebärande att i beslutsats tre ersätta 
texten .. där den ene också blir ordförande i styrgruppen..med texten .. (1 :e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande), där den l:e vice ordföranden blir ordförande i 
styrgruppen.. 

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

Expedieras 
- l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
- Ordföranden Byggnadsnämnden 
- Ordföranden Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KS §4:9 Dnr. KS 2015/0102 

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser avseende år 2014 samt ansvarsprövning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB 
samt Armada Fastighets AB, vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2014 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB och 
Armada Fastighets AB, föreslås inrättande av ett särskilt beredningsorgan, bestående av upp 
till tre (3) ledamöter, vilka väljes av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB. 
2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB 
samt Armada Fastighets AB, vunnit laga kraft. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer VfT>P t A w/G Utdl styrkande 
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KS §4:10 Dnr. KS 2014/0251 

Val av ledamot till arvodesberedningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bo Edlén (V) endedigas från uppdraget som Vänsterpartiets ledamot i arvodesgruppen. 

2. Luis Aravena (V) väljs till ny ledamot för Vänsterpartiet i arvodesgruppen. 

Sammanfattning 
Bo Edlén (V) har 2015-03-02 inkommit med en begäran om att bli endedigad från uppdraget 
som Vänsterpartiets ledamot i arvodesgruppen. 
Som ny ledamot i arvodesberedningen för Vänsterpartiet föreslås Luis Aravena (V). 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) redogör för förslagen till förändring i arvodesgruppen. 

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

Expedieras 
- De valda 
- Kansliet/Matrikeln 

Justerandes signa. _r Utdragsbestyrkande 
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KS §4:1 I Dnr. KS 2015/0027 

Övriga frågor 

Michaela Fletcher (M) redogör för svar på frågor från Ann-Christine Furustrand (S) avseende 
politiska kostnader 

Fråga I 
Kommer beslutet, ärende 6, innebära ökade kostnader för kommunen. 
Förvaltningens svar: 
Beslutet innebär ytterst marginella merkostnader, ca 6 tkr, jämfört med budgetbeslutet för 
2015. 

Fråga 2 
Kommer annan kommunal verksamhet att få mindre pengar i och med förslaget. 
Förvaltningens svar: 
Beloppet ryms inom KS beslutade budgetram för 2015. 

Fråga 3 
Enligt SKLs rapport "Så mycket kostar verksamheten i din kommun" är genomsnittliga 
kostnaden för politiken 601 kronor per invånare. 
1 vår kommun är siffran 599 kronor per invånare. Här ingår förutom direkta kostnader för 
anställda och arvoderade politiker, även kostnader för revision, stöd till politiska partier och 
övrig politisk verksamhet, där också de administrativa kostnaderna för den politiska 
organisationen. Vad gör att Österåker ligger under genomsnittet. 
Förvaltningens svar: 
Genomsnittskostnaden avser 2013 och ska jämföras enligt nedanstående. 
601 kr/invånare avser riket 
551 kr/inv avser länet 
582 kr/inv avser Österåkers kommun 

Expedieras 
- Kansliet 
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