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0 Österåker 
Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 4 maj 2015 

§§ Ärende 

KF § 3:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

KF § 3:2 Fastställande av dagordning 

KF § 3:3 Frågor och interpellationer 

KF § 3:4 Debatt avseende Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 
2014 

KF § 3:5 Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 avseende 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa 
organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 

KF § 3:6 Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 

KF § 3:7 Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 (ökning av 
Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens ramar) 

KF § 3:8 Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB 

KF § 3:9 Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159 

KF § 3:10 Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet 

KF § 3:1 I Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

KF § 3:12 Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

KF § 3:13 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet 

KF § 3:14 Reviderad taxa för kart-och mätenhetens verksamhet 

KF § 3:15 Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB 

KF § 3:16 Regler för lokalt partstöd i Österåkers kommun 

KF § 3:17 Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden 
2015-01-01 - 2018-12-31 

KF § 3:18 Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 
2015-01 -01 -2018-12-3 I (för tätortsförhållanden) 

KF § 3:19 Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med dotterbolag 



0 Österåker 
KF § 3:20 Bordlagt val av ledamot i Österåkersvatten AB för tiden från ordinarie 

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

KF § 3:21 Övriga valärenden 

KF § 3:22 Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Förstärk och 
utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 

KF § 3:23 Anmälningar 

KF § 3:24 Nya motioner och interpellationer 

KF § 3:25 Inkomna medborgarförslag 

KF § 3:26 Svar på motion nr 9/2014 och Svar på medborgarförslag nr 8/2014 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF §3:1 

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två 
justerare 

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kungörelse på 
kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats, samtliga bibliotek samt i 
tidningarna Akersberga 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 udyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 3:1/2015 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 13 maj 
kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 
Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens webbplats och på 
den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Akersberga. 

Till justerare av dagens protokoll väljs Johan Boström (M), Margareta Olin (S) och Bror 
Jansson (M). 

Bilaga 3:1 /2015 Närvarolista 

Justeralndes signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2015-05-04 
Mandatfördelning: M:14, S:12, FP:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 
Bilaga 3 :1/2015 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 
Namn Närv Ersättare 

Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (M) X 
Christina Funhammar (M) §§3:1-3:22 Fredrik Rosengren (M) §§ 3:23-3:26 
Kenneth Netterström (M) X 

Ingela Gardner (M) 
Josefine Radonné (M) §§ 3:1-3:4, 
Birgitta Netterström (M) §§ 3:5-3:26 

Pär Lindforss (M) §5 3:1-3:3, del av § 3:4 Berndt Hogreve (M) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 

Jeanette Widén (M) 
Leif Wicklund (M) §§ 3:1-3:16, 
Gunnar Hallberg (M) §§ 3:17-3:26 

Conny Söderström (M) X 
Mats Höjbrandt (M) X 
Anneli Hogreve (M) X 
Bror lansson (M) X 
Anneli Widén (M) X 
Mats Beiming (M) X 
Bengt Svensson (FP) X 
Monica Kjellman (FP) X 
Ritva Elg (FP) X 
Mathias Lindow (FP) X 
Lars Österlind (FP) X 
Michaela Haga (C) §§ 3:1-3:9 Annette Denborg (C) §§ 3:10-3:26 
Björn Pålhammar (C) §§ 3:1-3:3, del av $ 3:4 Börje Löfvén (C) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Lennart Berneklint (OP) X 
Franz Heinel (OP) X 
Arne Ekstrand (KD) §§ 3:1-3:3, del av § 3:4 Kerstin Sundberg (KL)) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Mikael Ottosson (KD) X 
Ann-Christine Furustrand (S) X 
Jörgen Palmberg (S) Lars Frid (S) 
Anas Abdullah (S) X 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Marie Ende (S) X 

Roger Svalhede (s) 
Eva Börjesson (S) §§ 3:1-3:9 
Cecilia Ringstedt (S) §§ 3:10-3:26 

Ingela Westerlund (S) X 

Anders Pettersson (S) X 
Anna-Sara Yiklund (s) Carlos Nunez (S) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Mats Larsson (s) X 
Kristina Embäck (S) X 
Francisco Contreras (V) X 

Bo Edlén w 3:1-3:3, del av § 3:4 Andreas Lennkvist Manriquez (Y) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Michael Solander (MP) fö 3:1-3:3, del av % 3:4 Bo Lundin (MP) del av $ 3:4, ^ 3:5-3:26 
Heidi Stapf Ekström (MP) del av § 3:4, ^ 3:5-3:26 Bo Lundin (MP) §§ 3:1-3:3, del av § 3:4 
|onas Jonsson (MP) del av $ 3:4, ^ 3:5-3:26 Sara Kjernholm (MP) §§ 3:1-3:3, del av § 3:4 
Kristin Hagegård (MP) X 
Björn Molin (RP) X 
Sven Ragnelid (RP) X 
Christer Pehrson (RP) §§ 3:1-3:10, 3:13-3:26 Claes Robeli (-) §§ 3:11-3:12 
Roger Johansson (RP) X 
Björn Rapp (RP) X 
Peter Wihlner (SD) X 
Lennart Ljungqvist (SD) X 
Marie Wengse (SÖ) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 Sven Pierre (SÖ) del av § 3:4 
Margareta Olin (s) X 
Johan Boström (AI) X 

0 Österåker 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2015-05-04 

0 Österåker 
Bilaga 3:1/2015 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2) 
Namn Närv. Tjänstg 

Josefine Radonné (M) §§ 3:1-3:4 §§ 3:1-3:4 
Peter Rönnlund (M) 
Leif Wicklund (Ar) ^ 3:1-3:16 §§ 3:1-3:16 
Berndt Hogreve (M) §§ 3:1-3:26 del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Birgitta Netterström (M) §§3:1-3:26 §§ 3:5-3:26 
Gunnar 1 Iallberg (M) ^ 3:1-3:26 §§ 3:17-3:26 
Fredrik Rosengren (M) §§ 3:1-3:26 §§ 3:23-3:26 
Patrik Ferm (FP) §§3:1-3:4 
Sven Hugosson (FP) §§ 3:1-3:9 
Peter Bilow (FP) 
Börje Löfvén (C) §§ 3:1-3:26 del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Annette Denborg (C) §§ 3:1-3:26 §§ 3:10-3:26 
Stig Himberg (ÖP) §§ 3:1-3:26 
Maria Ullenius (ÖP) §§ 3:1-3:26 
Kerstin Sundberg (KD) §§ 3:1-3:26 del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Magdaléne Ottosson (KD) §§ 3:3-3:12 
Tommy Rindevall (S) 
Cecilia Ringstedt (S) §§ 3:10-3:26 §§ 3:10-3:26 
Carlos Nunez (S) del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 del av § 3:4, §§ 3:5-3:26 
Reband Raza (S) 
Lars Frid (S) §§ 3:1-3:26 §§ 3:1-3:26 
Eva Börjesson (S) §§ 3:1-3:9 §§ 3:1-3:9 
Aline Österlind 07) 
Andreas Lennkvist Manriquez <y) §§ 3:1-3:26 del av ^ 3:4, §5 3:5-3:26 
Bo Lundin (MP) §§ 3:1-3:26 §§ 3:1-3:26 
Sara Kjernholm (MP) §§ 3:1-3:3, del av § 3:4 §§ 3:1-3:3, del av § 3:4 
Claes Robeli (-) §§ 3:1-3:26 §§ 3:11-3:12 
Ivar I Iorst (RP) §§ 3:1-3:26 
Lars Magnusson (RP) §§ 3:1-3:26 
Karl Johansson (SD) 
Anna Johansson (SD) 
Sven Pierre (SÖ) §§ 3:1-3:26 del av § 3:4 
Maria De Vvlder Dernell (SÖJ 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

0 Österåker 

KF §3:2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderad dagordning fastställs. 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att dagordningen kompletteras med anmälningspunkten 
21 g avseende protokoll från dagens extrainsatta Kommunstyrelsesammanträde. 

Ordföranden informerar om att § 6:3 från det extrainsatta Kommunstyrelsesammanträdet 
kompletterar beslutsunderlag för ärende 10 på dagordningen, Intern ekonomisk fördelning av 
Käppalaprojektet. Ärendet kommer att föreslås justeras omedelbart. 

Därtill informeras om att två frågor har inkommit inför dagens sammanträde. 

Ordföranden informerar även om att en utbytessida har delats ut i ärende 13 på dagordningen, 
Rapport om beläggningstillstånd i Österåker. Ett skrivfel har korrigerats på sidan 8 i 
rapporten, från GC Västra Banvägen till korrekt lydelse GC Östra Banvägen. 

Expedieras 
- Kansliet 

^ rjL K 
Juster?ndes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:3 Dnr. KS 2015/0190 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

la. Fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) - Har ni 
kommit fram till att ni hade fel då när vi diskuterade frågan förra året? - av Anas 
Abdullah (S), medges ställas. 

Ib. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) har besvarat frågan. 

2a. Fråga till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Michaela Haga (C) 
- Kommer du ge tjänstemännen på Miljö- och hälsoskydds förvaltningen i uppdrag att 
omedelbart ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att skjuta av ett större antal 
vitkindade gäss för att freda medborgarna från de olägenheter som idag äger rum? 
- av Björn Molin (RP), medges ställas. 

2b. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Michaela Haga (C) har besvarat frågan. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justergndes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

0 Österåker 

KF §3:4 Dnr. KS 2015/0098 

O •• Q 

Debatt avseende Årsredovisning för Österåkers kommun och dess 
bolag för år 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att debatt avseende Årsredovisning för 
Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 har ägt rum. 

Sammanfattning 
Debatt avseende Årsredovisning för Österåkers kornmun och dess bolag för år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:31. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-18. 

Debattordning 
Ordföranden tillfrågar fullmäktige om utskickat förslag gällande hantering av ärende 4, Debatt 
avseende Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014, ärende 
5, Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 avseende Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers kommun är 
ägare eller annars har intressen samt ärende 6 Årsredovisning för Österåkers kommun och 
dess bolag för år 2014, godkänns och finner frågan med ja besvarad. 

Debatt genomförs enligt följande ordning: 
Kommun fullmäktige 
Kultur- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Produktionsstyrelsen 
Kommu n s ty rels e n 
Armada-koncernen 
Roslagsvatten-koncernen 
Resterande bolag och organisationer: (Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
Samordnings förbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus och 
Visit Roslagen AB) 

k'or/s. nästa sida 

JusterandjfTsignaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:4 

Under behandling av ärendet framställs yrkanden vilka kommer att behandlas under ärende 6 
på dagordningen: 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige, efter avslutad debatt, kan notera till 
protokollet att debatt avseende Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 
2014 har ägt rum, och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet 

Juster?ndes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:5 Dnr. KS 2015/0148 

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2014 avseende 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars 
har intressen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Österåkers kommun avseende verksamheten för år 2014. 

2. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid årsstämma för 
Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att bevilja 
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende 
verksamheten för år 2014. 

3. Österåkers kommun beviljar ansvarfrihet för direktionen i 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar avseende 
verksamheten för år 2014. 

4. Österåkers kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Södra Roslagen avseende verksamheten för 

5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid årsstämma för 
Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, Visit Roslagen 
AB och Brännbacken Återvinning AB rösta utifrån revisorernas 
uttalande i ansvarsfrihetsfrågan avseende verksamheten för år 2014. 

6. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ledamöter till 
Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige att rösta 
utifrån revisorernas uttalande i ansvarsfrihetsfrågan avseende 
verksamheten för år 2014. 

år 2014. 

Vor/s. nästa sida 

Justeranjaes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:5 

7. Det noteras till protokollet att Kommunfullmäktiges tillsatta 
beredningsorgan utgår från att de rekommendationer och 
påpekanden som revisorerna fört fram mot vissa nämnder, styrelser 
och bolag föranleder att man där ser över verksamheten för 
eventuella åtgärder. 

8. Det noteras till protokollet att ledamöter och tjänstgörande ersättare 
ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut avseende 
revisionsberättelse eller ansvarsfrihet för den nämnd/styrelse/bolag 
eller organisation som de innehaft uppdrag i under år 2014. 

9. Det noteras till protokollet att ordförande och ledamöterna i det 
tillfälliga beredningsorganet i sin beredning av ärendet om 
revisionsberättelser samt ansvarsprövning, inte behandlat den eller 
de nämnder/styrelser/bolag eller organisationer i vilken/vilka de 
innehaft uppdrag under år 2014. 

10. Revisorernas redogörelse avseende verksamheten i Österåkers 
kommun för år 2014, noteras till protokollet. 

Särskilt yttrande avseende beslutsats 7 
Verksamhetsberättelsen från Kultur- och utbildningsnämnden gör sig skyldig till en 
undermålig redovisning av verksamhetens måluppfyllelse. I synnerhet saknas i redovisningen 
en förklaring om vad nämnden menar med målet "Sko/oma ska vara attraktiva val för elever, 
föräldrar och medarbetare" och vidare hur nämnden kommer fram till att målet uppfyllts "delvis". 
Hur har nämnden kommit fram till detta? Det fick vi aldrig veta i kommunfullmäktige 
2015-05-04 eftersom Alliansens skolpolitiskt ansvariga inte kunde svara på detta. Att som man 
nu gör, på ett försumligt sätt redovisa ett icke-definierat mål och samtidigt bedöma det som att 
det uppfyllts "delvis", är oacceptabelt. Skolan är en central verksamhet i Österåkers Kommun 
och det är oroväckande att nämnden inte klarar att redovisa målen och utvärdering på ett 
rättsäkert sätt. Revisorerna skriver "Vi noterar dock att det saknas mätvärden, nyckeltal/styrtal 
och indikatorer för samtliga inriktningsmål. Detta försvårar uppföljningen och mätbarheten av 
måluppfyllelsen". Dessutom är det under all kritik att den politiska majoriteten inte förmår 
redogöra för hur skolmålen uppfyllts under verksamhetsåret 2014. Vi anser att nämnden 
måste tydligt redovisa vad skolmålen avser och hur det mäts med nyckeltal och indikatorer. 
Francisco Contreras (V). 

Marie Wengse (SÖ) biträder Francisco Contreras (V) särskilda yttrande 

I 'nr/tisitfn si del 

Justerjindes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:5 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagens bestämmelser ska de revisorer som kommunen utser för granskning 
av den kommunala förvaltningen varje år till Kommunfullmäktige avge berättelse med 
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående 
budgetåret. Om anmärkning framställs ska anledningen till detta anges i revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks 
eller ej. Bestämmelserna i Kommunallagen beträffande revision och ansvarsprövning innebär 
även att fullmäktiges beslut om att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag av Kommunfullmäktiges beredningsorgan för beredning av 

revisionsberättelser för år 2014 daterat 2015-04-17. 

Ordföranden informerar 
Ordföranden informerar om att jävsituation föreligger vid fullmäktiges behandling av 
revisionsberättelser för år 2014. Detta innebär att när nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ 
behandlas får ledamot eller tjänstgörande ersättare inte yttra sig eller delta i behandling eller 
beslut under behandling av den nämnd/styrelse/bolag samt övriga organ där ledamot eller 
tjänstgörande ersättare innehaft uppdrag under 2014. Trots jäv får dock presidieledamöter för 
den nämnd/styrelse eller bolag som behandlas, yttra sig i syfte att förklara sig. 

Förslag till beslut 
Bror Jansson (M) yrkar bifall till besluts förslag från Kommunfullmäktiges beredningsorgan för 
beredning av revisionsberättelser för år 2014. 

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 fullmäktige om det även kan noteras till protokollet att ledamöter och 
tjänstgörande ersättare ej deltagit i fullmäktiges behandling eller beslut avseende 
revisionsberättelse eller ansvarsfrihet för den nämnd/styrelse/bolag eller organisation som de 
innehaft uppdrag i under år 2014. 

Ordföranden frågar fullmäktige om det även kan noteras dll protokollet att ordförande och 
ledamöterna i det tillfälliga beredningsorganet i sin beredning av ärendet om 
revisionsberättelser samt ansvarsprövning, inte behandlat den eller de 
nämnder/styrelser/bolag eller organisationer i vilken/vilka de innehaft uppdrag under år 2014, 
samt finner frågorna med ja besvarad. 

Forts, nästa sida 

usterarraes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:5 

Ordföranden frågar om fullmäktige därmed också kan notera revisorernas redogörelse 
avseende verksamheten i Österåkers kommun för år 2014, till protokollet, och finner frågan 
med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Ekonomienheten, KS Controller, Nämnderna, Armada Fastighets AB, 

Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
Samordningsförbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, 
Visit Roslagen AB, Brännbacken Återvinning AB, Kommunalförbundet Norrvatten, 
Revisorerna, Kommunens ombud, PvvC 

Justera ides signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF §3:6 Dnr. KS 2014/0098 

Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för år 2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning år 2014 för Österåkers kommun godkänns. 

2. Årsredovisning år 2014 för Armada Fastighets AB godkänns. 

3. Årsredovisning år 2014 för Roslagsvatten AB godkänns. 

4. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för 
Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna 
årsredovisning 2014 för respektive bolag. 

5. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de 
kommunala bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv 
och bolagsordningar. 

6. Årsredovisning för Brännbackens Återvinning AB, AB Vårljus, 
Stockholmsregionens Försäkrings AB, Visit Roslagen AB, 
Kommunalförbundet Norrvatten, Kommunalförbundet Storstockholms 
Brandförsvar samt Samordningsförbundet Södra Roslagen godkänns. 

Särskilt yttrande 
Vi efterlyser en bättre balans mellan verksamhetsresultat och överskott. 
Årets resultat visar på 96 miljoner i överskott samtidigt som det finns alltför stora brister som 
till exempel allt för stora barngrupper i förskolan, stora behov av framtidssatsningar inom 
skolan och inom äldreomsorgen. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ekonomienheten har i enlighet med Lagen om kommunal redovisning sammanställt 
årsredovisning för Österåkers kommun avseende år 2014. Denna innehåller förutom bokslut 
för nämnderna också en sammanställd redovisning där ägda delar av Armada Fastighets AB 
respektive Roslagsvatten AB ingår. 
Därutöver biläggs Armada Fastighets AB:s och Roslagsvatten AB:s årsredovisningar i sin 
helhet. 
I 'orts. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:6 

Resultatet för Österåkers kommun 2014 är 92,6 mkr, vilket är 30,4 mkr bättre än budgeterat. 
Efter att realisationsvinster räknats av blir resultat vid avstämning mot balanskravet detsamma. 
Detta möjliggör maximal reservering för framtida pensionskostnader om 37,4 mkr samt 
maximal avsättning till resultatutjämningsreserv om 37,4 mkr. Resultatet i den sammanställda 
resultaträkningen, där ägda delar av respektive bolag ingår, uppgår till 111,0 mkr. För de 
organisationer där kommunen inte har något bestämmande inflytande kommer årsredovisning 
för respektive organ att löpande anmälas på kommande Kommunfullmäktigesammanträden. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:31. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-18. 

Förslag till beslut 
Under tidigare behandling av ärendet angående Årsredovisningen för Österåkers kommun och 
dess bolag för år 2014, framställdes följande yrkanden: 

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

Bengt Svensson (FP) och Michaela Haga (C) 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 
- Kansliet, Ekonomienheten, KS Controller, Nämnderna, Armada Fastighets AB, 

Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
Samordningsförbundet Södra Roslagen, Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, 
Visit Roslagen AB, Brännbacken Återvinning AB, Kommunalförbundet Norrvatten, 
Revisorerna, Kommunens ombud, PwC 

1 Justera ides signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:7 Dnr. KS 2015/01 16 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2015 
(ökning av Socialnämndens och Vård- och omsorgsnämndens 
ramar) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 22 Mkr till följd av 
volymökningen av ensamkommande flyktingbarn, vilket finansierats 
från staten. 

2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr 
då momsbidrag och andel verksamhet i privat regi ökar. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska ekonomienheten redovisa 
bokslutsprognos per 2015-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs 
upp och avstämning i förhållande till budget 2015 görs under året. Fokus ska läggas pä en 
säkrare prognos och uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god 
ekonomisk hushållning. Resultatbudgeten för 2015 uppgår till 76,4 Mkr. Bokslutsprognosen 
per februari manad visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2015. Vid nästa 
månadsuppföljning kommer bokslutsprognoserna från olika förvaltningar att analyseras 
djupare inför l:a kvartalet. 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till beslut om ökning av Socialnämndens och Vård-
och omsorgsnämndens bruttoramar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:28. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dll Kommunstyrelsens 

1. Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 22 Mkr till följd av 
volymökningen av ensamkommande flyktingbarn. 

2. Vård- och omsorgsnämndens bruttoram och intäkter ökar med 2 Mkr 
då momsbidrag och andel verksamhet i privat regi ökar. 

Forts, nästa sida 

förslag: 

Justeraijides signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:7 

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på tillägg i beslutsats 1 enligt: 
1. Socialnämndens bruttoram och intäktsram ökar med 22 Mkr till följd av volymökningen av 
ensamkommande flyktingbarn, vilket finansierats från staten. 

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

Expedieras 
- Kansliet, Ekonomienheten, VON Controller, SN Controller, Vård- och omsorgsnämnden, 

Socialnämnden 

Just< rändes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:8 Dnr. KS 2015/0018 

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Österåkersvatten AB kommunal borgen på 55,0 mkr att erbjudas 
som säkerhet för nytt lån avseende fortsatt projektering och byggnation av 
nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, 
Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016 samt att 
borgensavgift tas ut enligt tidigare budgetbeslut i Kommunfullmäktige, 
KF § 9:31 år 2014. 

Särskilt yttrande 
Vi Socialdemokrater tillstyrker att borgen ges. Vi har påpekat att sättet att ta ut borgensavgift, 
samma avgift oavsett till vad och satt en gång per år, sannolikt inte längre stämmer överens 
med gällande krav, varför vi föreslagit att även Österåkers kommun anpassar sina rutiner till 
de nya kraven, tyvärr har vi inte fått gehör för det. 
Ann-Christine Furustrand (S). 

Sammanfattning 
Österåkersvatten AB har ansökt om kommunal borgen för att kunna fortsätta projektering 
och byggnation av nytt reningsverk i Östanå, överföringsledningar till Täljöviken, Mellansjö, 
Valsjöskogen och allmänna VA-ledningar i Nolsjö 2015/2016. Österåkersvatten AB har enligt 
fastställd budget för 2015 beslutat om investeringar på totalt 108,7 mkr för affärsområde VA. 
För att finansiera investeringarna behöver nya lån om 55,0 mkr tas upp. Det är för detta nya 
lån som ansökan om borgen avser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:25. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-03. 

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

Bror Jansson (M) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Z 'or/s. nästa sida 

Justeraftdes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

l 'or/s. KF § 3:8 

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 
- Kansliet, Ekonomienheten, Österåkersvatten AB 

Uw 

Justek Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF §3:9 Dnr. KS 2015/0138 

Försäljning av fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 2:159 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen med motiveringen att 
beslutsunderlaget behöver kompletteras med ytterligare information som 
bör redovisas skriftligt innan beslut fattas av Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB äger genom dotterbolag fastigheterna Hacksta 2:151 och Hacksta 
2:159. Armadas styrelse har beslutat att sälja nämnda fastigheter och behöver därför 
Kommunfullmäktiges godkännande enligt gällande ägardirektiv. En försäljning av de bada 
fastigheterna föreslås till marknadsvärdet 47 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:16. 
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med vissa revideringar. 

Francisco Contreras (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen 
med motiveringen att beslutsunderlaget behöver kompletteras med ytterligare information 
som bör redovisas skriftligt innan beslut fattas av Kommunfullmäktige, samt yrkar i andra 
hand pä avslag av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först yrkande om återremiss mot avslag och finner att fullmäktige beslutat 
avslå återremissyrkandet. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för avslag av återremissyrkandet och nej-röst för 
bifall till återremissyrkandet. Om 17 personer eller fler röstar nej har ärendet återremitterats till 
Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss i enlighet med Kommunallagens 
bestämmelser i 5 kap 36 §. 

Omröstningen utfaller med 31 ja-röster och 20 nej-röster. Fullmäktige har således beslutat 
återremittera ärendet till Kommunstyrelsen genom en minoritetsåterremiss, varmed övriga 
yrkanden faller. 
I 'or/s. nästa sida 

1 ̂  ̂  
Just<? rändes signaturer Utdragsbestyrkande 

V 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. Kl; § 3:9 

Omröstningslista KF § 3:9 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen, Ekonomienheten, Fastighetsekonom, Kommundirektör 

WK. 
ustei andes signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I 

2015 05 04 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

Bilaga 3:9/2015 
KF 3/2015 

Omröstnings! 
K. 

Österåker 
Mandatfördelning M:14, S:12, FP:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 
(M) Michaela Fletcher X X 
(M) I lampe Klein X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Ingela Gardner Birgitta Netterström (M) X 
(M) Pär Lindforss Berndt Hogreve (M) X 
(M) Jeanette Widén Leif Wicklund (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Mats Höjbrandt X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Mats Beiming X X 
(FP) Bengt Svensson X X 
(FP) Monica Kjellman X X 
(FP) Ritva Elg X X 
(FP) Mathias Lindow X X 
(FP) Lars Österlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar Börje Löfvén (C) X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(OP) Franz Fleinel X X 
(KD) Arne Ekstrand Kerstin Sundberg (KD) X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) A n n - C h ri s tin e Fu r u s t r a nd X X 
(s) Jörgen Palmberg Lars Frid (S) X 
(s) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Marie Ende X X 
(S) Roger Svalhede Eva Börjesson (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Yiklund Carlos Nunez (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(V) Francisco Contreras X X 
(V) Bo Edlén Andreas Lennkvist Manriquez (V) X 
(MP) Michael Solandet Bo Lundin (MP) X 
(MP) I Ieidi Stapf Ekström X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Kristin Hagegård X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Sven Ragnelid X X 
(RP) Christer Pehrson X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Björn Rapp X X 

r-T
" >—< c/
3. 

Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart Ljungqvist X X 
(SÖ) Marie Wengse X X 
(S) Margareta O lin X X 
(M) Johan Boström X X 

RESULTAT 31 20 

>4015' Uppdaterad 2015-05-13 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:10 Dnr. KS 2014/0331-351 

Intern ekonomisk fördelning av Käppalaprojektet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den modell för fördelning av kostnader som Roslagsvatten föreslagit 
innebärande att Österåker skall stå för 77 % av kostnaderna för 
Österåkers och Waxholms totala investeringskostnader för en 
anslutning till Käppala, godkänns. 

2. Ärendet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Eitt förslag till fördelning av investeringskostnaderna för en anslutning till Käppala mellan 
Waxholm och Österåker har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-05-04, § 6:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag innebärande att den modell för fördelning av kostnader, som Roslagsvatten föreslagit, 
innebärande att Österåker skall stå för 77 % av kostnaderna för Österåkers och Waxholms 
totala investeringskostnader för en anslutning till Käppala, godkänns. 

Ordföranden yrkar att ärendet justeras omedelbart. 

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

Omedelbar justering 

- Käppalaverket, Samhällsbyggnads förvaltningen 

VMACW* 
Margaret^ Olin (S) Bror Jansson (M) o lan Boström (M) 

Justemndes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

O Österåker 

KF §3:1 I Dnr. KS 2015/0069 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Exploateringsavtal för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 
Ett exploateringsavtal har tagits fram tillsammans med exploatören Österåkers Golf AB, tänkt 
köpare av exploateringsområdet, Aftén Fastigheter AB samt Österåkersvatten AB. Syftet med 
exploateringsavtalet är att reglera parternas åtaganden samt ansvar för genomförandet av 
detaljplanen för Pilstugetomten västra. Exploateringsavtalet reglerar bland annat VA-
anslutning, Österåkersvatten ABs övertagande av tryckspillvattenlcdning samt bidrag till 
projektering och utbyggnad av planerad lokalgata. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:6. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-09, reviderad 2015-03-18. 

Anmälan om jäv 
Christer Pehrson (RP) anmäler jäv och deltar ej i beslut eller behandling av ärendet. 

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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

justera^des signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:12 Dnr. KS 2014/0088 

Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för Pilstugetomten västra, Hagby 1:5, antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 att ge SamhäUsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Pilstugetomten västra. Detaljplaneförslag för Pilstugetomten 
västra finns upprättat inför antagande och omfattar en yta om 3,3 ha som planläggs för handel, 
lättare industri, kontor samt försäljning av drivmedel. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-11, reviderad 2015-03-18. 

Anmälan om jäv 
Christer Pehrson (RP) anmäler jäv och deltar ej i beslut eller behandling av ärendet. 

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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerapdes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:13 Dnr. KS 2014/0141 

10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdraget om en 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet är 
slutredovisad i och med rapport om Beläggningstillstånd inom 
Österåker daterat 2014-09-09. 

2. Det noteras till protokollet att det fortsatta arbetet med underhåll av det 
kommunala vägnätet, redovisad i rapport om Beläggningstillstånd 
inom Österåker daterat 2014-09-09, kommer att hanteras i den ordinarie 
budgetprocessen. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i budgetbeslutet för 2014 ett uppdrag att ta att ta fram en 
10 årig underhållsplan för kommunala vägnätet. En inventering och tillståndsbedömning av 
vägnätet har utförts och en rapport om beläggningstillståndet har tagits fram. Materialet har 
bearbetats och lagts in i en databas. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-04. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag: 
Uppdraget om en 10 årig underhållsplan för vägnätet är slutredovisad. Resultaten kommer att 
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. 

Michaela Fletcher (M) yrkar dock på förtydligande enligt följande: 
1. Uppdraget om en 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet är 

slutredovisad i och med rapport om Beläggningstillstånd inom 
Österåker daterat 2014-09-09. 

2. Det noteras till protokollet att det fortsatta arbetet med underhåll av det 
kommunala vägnätet, redovisad i rapport om Beläggningstillstånd 
inom Österåker daterat 2014-09-09, kommer att hanteras i den ordinarie 
budgetprocessen. 

Vörts, nästa sida 

Justerändes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:13 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen, Uppdragslista 

Justeranöes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:14 Dnr. KS 2015/0081 

Reviderad taxa för kart-och mätenhetens verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ny taxa enligt bilaga 1 för kart- och mätenhetens verksamhet 
att börja gälla fr.o.m. 2015-06-30. 

Sammanfattning 
Beslut om gällande taxa togs i Kommunfullmäktige våren 2009 och har därefter uppräknats 
enligt kpi. 
Sommaren 2014 infördes så kallade Attefallshus som berörs av nya bygglovsregler och därmed 
också nya krav på kartor för bygganmälan. Dessa kartor behöver i vissa fall redovisa VA-
anslutningar men behöver inte redovisa plangränser. Strandskyddslinjen ska alltid redovisas. 
Tidigare har primärkartan endast redovisat plangränser om bygglovssökande har begärt det. 
Nu finns ett uttryckligt önskemål från bygglovsinspektörerna att plangränserna alltid ska 
redovisas inom planlagt område. 
Ovanstående varianter av primärkartan finns inte redovisade i nu gällande taxa. 
Sedan 2009 har personalkostnaderna ökat i högre grad än inflationen och kpi varför 
timkostnaderna som redovisas i taxan föreslås ökas med 5%. Detta slår även igenom på övriga 
produkter i taxan eftersom timkostnaderna ingår i dessa. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:5. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-10. 

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 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, författningssamlingen 

Juster ndes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:15 Dnr. KS 2015/0095 

Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. VA-anläggningstaxan höjs med 20 %. 

2. Österåkersvatten AB:s styrelse får i uppdrag att genomföra höjningen 
av anläggningstaxan från och med 2015-07-01. 

3. Osteråkervatten AB:s styrelse får i uppdrag att göra redaktionella 
förändringar av VA-taxan. 

Särskilt yttrande 
Miljöpartiet anser att en stor del av de skenande investeringskostnaderna för Roslagsvatten 
beror pa majoritetens många gånger huvudlösa exploateringar långt från annan bebyggelse. 
Vi anser att förtätning skall gälla i första hand, dels för att hålla nere investeringskostnaderna 
för VA kollektivet men också som en del av en miljömässig hållbar bebyggelseutveckling. 
Heidi Stapf Ekström (MP). 

Ledamöterna för (S) biträder Heidi Stapf Ekströms (MP) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
Österåkersvattens styrelse bedömer att en höjning av anläggningsavgiften i VA-taxan är 
nödvändig för att möta de stora investeringskostnader man står inför. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:14. 
— Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-20. 

Förslag till beslut 
Bror Jansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Osteråkersvatten AB, författningssamlingen 

usteranaes signaturer 
i 
irarrd< Utdragsbest/rkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:16 Dnr. KS 2014/0349 

Regler för lokalt partstöd i Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med 
tjänsteutlåtande, daterat 2014-12-04. 

Sammanfattning 
I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen proposition 2013/24:5 Vital 
kommunal demokrati. I propositionen, som senare antogs av Riksdagen och som gäller från 
och med 2014-02-01, regleras bl.a. nya regler för det kommunala partistödet. 
Österåkers kommun har därmed, i likhet med övriga kommuner och landsting/regioner, att 
fatta beslut om antagande av regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:22. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-12-04. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletchcr (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Expedieras 
- Kommunfullmäktiges gruppledare, kansliet, ekonomienheten 

Justera des signaturer \ JP Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:17 Dnr. KS 2014/025 I 

Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ann-Christine Furustrand (S) väljs till ersättare i Regionala 
Skärgårdsrådet för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för 
perioden 2015-01-01 - 2018-12-31. Sedan tidigare har Kommunfullmäktige valt Mathias 
Lindow (FP) som ledamot i Regionala Skärgårdsrådet för den aktuella perioden. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) redogör för Valberedningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att personval ska genomföras genom sluten omröstning. Bror 
Jansson (M) och Margareta Olin (S) utses till justerare. 

Sluten omröstning genomförs och utfaller enligt: 
Antal röster Ann-Christine Furustrand (S) 23 st. 
Antal röster Björn Molin (RP) 13 st. 
Antal ogiltiga röster 1 st. 
Antal blanka röster 14 st. 
Totalt antal röster 51 st. 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige därmed valt Ann-Christine Furustrand (S) till 
ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden 2015-01-01 -2018-12-31. 

Bilaga Valberedningens förslag 2015-04-27 

Expedieras 
- Kansliet, De valda, Aktuellt organ 

2015-01-01 -2018-12-31 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:18 Dnr. KS 2014/0251 

Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2015-01 -01 -2018-12-3 I (för tätortsförhållanden) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ivar Horst (RP) väljs till god man enligt fastighetsbildningslagen 
(för tätortsförhållanden). 

2. Val av vakant plats (M) bordläggs. 

(Innebärande att gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 
2015-01-01 -2018-12-31 är enligt följande: 

För Jordbruks- och skogsbruksfrågor 

Johan Carselind (M) God man 
Börje Löfvén (C) God man 

För Tätortsförhållanden 
Vakant (M) God man 
Lennart Elg (FP) God man 
Sven Ragnelid (RP) God man 
Ivar Horst (RP) God man) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av två gode män enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 (för tätorts förhållanden). 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Bilaga Valberedningens förslag 2015-04-27 

Expedieras 
- Kansliet, De valda, Aktuellt organ 

Justera ides signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

ö Österåker 

KF §3:19 Dnr. KS 2014/025 I 

Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med 
dotterbolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till styrelse i Armada Fastighets AB för 
perioden fram till nästa ordinarie årsstämma, väljs: 

Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

f\ Forts, nästa sida \T^ 
Justet andes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:19 

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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mattias LafVas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

4a. 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: 

Lars Österlind (FP) ledamot 
Stellan Bennich (M) ledamot 
Leif Pettersson (S) ledamot 
Fredrik Rosengren (M) ledamot 
Björn Molin (RP) ledamot 
Gunilla Niss (S) ledamot 
Björn Pålhammar (C) ledamot 
Heidi Stapf Ekström (MP) ledamot 
Fred Ståhlgren (KD) ledamot 
Lennart Berneklint (ÖP) ledamot 
Mattias LafVas (MP) ledamot 

. Forts, nästa sida 

t: 
Justerades signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:19 

4b Till Ordföranden i Armada Projektfastigheter AB för perioden fram 
till nästa ordinarie årsstämma, väljs: 

Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

5a. Till styrelse i Armada Kanalfastigheter 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: 

Lars Österlind (FP) ledamot 
Stellan Bennich (M) ledamot 
Leif Pettersson (S) ledamot 
Fredrik Rosengren (M) ledamot 
Björn Molin (RP) ledamot 
Gunilla Niss (S) ledamot 
Björn Pålhammar (C) ledamot 
Heidi Stapf Ekström (MP) ledamot 
Fred Ståhlgren (KD) ledamot 
Lennart Berneklint (ÖP) ledamot 
Mattias LafVas (MP) ledamot 

5b Till Ordföranden i Armada Kanalfastigheter AB för perioden fram 
till nästa ordinarie årsstämma, väljs: 

Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

orts. nästa sida 

Justerlandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KV § 3:19 

6. 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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mattias LafVas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

7. Till 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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

8. Till styrelse i Österåkers Stadsnät AB för 
perioden fram till nästa ordinarie årsstämma, väljs: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

or/s. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

For/s. KF § 3:19 

9. 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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

10. Till styrelse i Armada Mellansjö 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: 

Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Mattias LafVas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

or/s. nästa sida 

usteråndes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:19 

11. 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: 

Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 
Fredrik Rosengren (M) ledamot 
Björn Molin (RP) ledamot 
Gunilla Niss (S) ledamot 
Björn Pålhammar (C) ledamot 
Heidi Stapf Ekström (MP) ledamot 
Fred Ståhlgren (KD) ledamot 
Lennart Berneklint (ÖP) ledamot 
Mattias LafVas (MP) ledamot 

12. Till styrelse i Armada Centrumfastigheter 
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: 

Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med 
dotterbolag (Armada Fastighets AB, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB, 
Armada Projektfastigheter AB, Armada Kanalfastigheter AB, AB Åkers Kanal, Österåkers 
Exploaterings fastigheter AB, Österåker Stadsnät AB, Tunadotter AB, Armada Mellansjö AB, 
Armada Stenhagen AB och Armada Centrumfastigheter AB). 

Forts, nästa sida 

ustei^andes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:19 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) redogör för Valberedningens förslag. 

Styrelserna för Armada Fastighets AB, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Österåkers 
Stadsnät AB, Tunadotter AB samt Armada Centrumfastigheter AB föreslås vara personuniont 
och utgöras av Lars Österlind (FP) som ordförande, Stellan Bennich (M) som l:e vice 
ordförande och Leif Pettersson (S) som 2:e vice ordförande. 

Resterande bolag inom koncernen Armada Fastighets AB föreslås på ett likartat sätt vara 
personuniont och utgöras av Lars Österlind (FP) som ordförande, Stellan Bennich (M) som 
l:e vice ordförande och Leif Pettersson (S) som 2:e vice ordförande. Därutöver föreslås väljas 
ytterligare 8 ledamöter. 

Den sista ledamotsplatsen föreslås tillsättas genom lottning mellan endera valsamverkan (S) 
och (MP) endera valsamverkan (RP), (V) och (SÖ). Resultatet av lottningen för ett bolag 
föreslås bli gällande för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB där totalt 11 platser 
föreslås. 

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

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige godkänner redovisad förslag till hantering 
innebärande lottning av den sista ledamotsplatsen i de bolag där totalt 11 platser föreslås 
mellan endera valsamverkan (S) och (MP) endera valsamverkan (RP), (V) och (SÖ) samt att 
resultatet blir gällande för resterande aktuella bolag, och finner frågan med ja besvarad. 

Lottning genomförs och utfaller så att valteknisk samverkan (S) och (MP) tilldelas den sista 
ledamotsplatsen genom Mathias Lafvas (MP). 

Bilaga Valberedningens förslag 2015-04-27 

Expedieras 
- Kansliet, De valda, Aktuellt organ 

^ yb K 
JusteVandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF §3:20 Dnr. KS 2014/0251 

Bordlagt val av ledamot i Österåkersvatten AB för tiden från 
ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till 
Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma, som 
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anas Abdullah (S) väljs till styrelseledamot 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 Kommunfullmäktige. 

(Innebärande att styrelse 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, 
är enligt följande: 

Bror Jansson (M) ordförande 
Annette Denborg (C) l:e vice ordförande 
Hans Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Johan Carselind (M) ledamot 
Staffan Lundmark (RP) ledamot 
Kurt Berntsson (S) ledamot 
Sven Hugosson (FP) ledamot 
Ulf Thysén (MP) ledamot 
Lennart Berneklint (ÖP) ledamot 
Björn Gerzén (ÖP) ledamot 
Anas Abdullah (S) ledamot) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta bordlagt val av styrelseledamot till Osteråkersvatten 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. 

\\ / 'or/s. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

Forts. KF § 3:20 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) redogör för Valberedningens förslag 
innebärande att lottning föreslås genomföras mellan endera valsamverkan (S) och (MP) endera 
valsamverkan (RP), (V) och (SÖ). 

Därutöver nomineras Anas Abdullah (S) förvalsamverkan (S) och (MP). 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige godkänner redovisad förslag till hantering 
innebärande lottning av den sista ledamotsplatsen mellan endera valsamverkan (S) och (MP) 
endera valsamverkan (RP), (V) och (SÖ) och finner frågan med ja besvarad. 

Lottning genomförs och utfaller så att valteknisk samverkan (S) och (MP) tilldelas den sista 
ledamotsplatsen genom Anas Abdullah (S). 

Bilaga Valberedningens förslag 2015-04-27 

Expedieras 
- Kansliet, De valda, Aktuellt organ 

Justeraådes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:21 Dnr. KS 2014/0251 

Övriga valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediganden 

1. Claes Robeli (-), vald på mandat för (RP) entledigas, efter egen begäran, från sitt 
uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen 

2. Kommunfullmäktige anhåller om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter 
Claes Robeli (-) vald på mandat för (RP). 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar begäran av endedigande samt anhållan om ny sammanräkning hos 
Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Mats Beiming (NI) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Bilaga Valberedningens förslag 2015-04-27 

Expedieras 
- Kansliet, Claes Robeli, Länsstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 

Valberedningens förslag 2015-04-27 

Inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-04 

17.1- Bordlagt val av en ersättare i Regionala Skärgårdsrådet för perioden 
2015-01-01 - 2018-12-31 

Valberedningens förslag 

Ann-Christine Furustrand (S) 

alt. Björn Molin (RP) 

Redan valda 
Mathias Lindow (FP) ledamot 
Vakant ersättare 

17.2- Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2015-01-01- 2018-12-31 (för tätortsförhållanden) 

Valberedningens förslag Redan valda 
För Jordbruks- och skogsbruksfrågor 

Johan Carselind (M) God man 
Börje Löfvén (C) God man 

Bordläggning (M) 

Ivar Horst (RP) 

För Tätortsförhållanden 

Lennart Elg (FP) 
Sven Ragnelid (RP) 

God man 
God man 
God man 
God man 

^ W 1 



PROTOKOLL 

17.3 - Val av styrelseledamöter till Armada Fastighets AB med dotterbolag 
(Armada Fastighets AB, Armada Bostäder AB, Armada Kommunfastigheter AB, 
Armada Projektfastigheter AB, Armada Kanalfastigheter AB, AB Åkers Kanal, 
Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Österåker Stadsnät AB, Tunadotter AB, 
Armada Mellansjö AB, Armada Stenhagen AB och Armada Centrum fastigheter AB) 

Armada Fastighets AB 
(lägst 3 högst 5) (hela styrelsen väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Armada Bostäder AB 
(lägst 5 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 
Fredrik Rosengren (M) ledamot 
Björn Molin (RP) ledamot 
Gunilla Niss (S) ledamot 
Björn Pålhammar (C) ledamot 
Heidi Stapf Ekström (MP) ledamot 
Fred Ståhlgren (KD) ledamot 
Lennart Berneklint (ÖP) ledamot 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) ledamot 
Valberedningen föreslår att lottning om den ll:e platsen sker på fullmäktiges 
sammanträde samt att utfallet avseende bolagsstyrelsen för Armada 
Bostäder AB även blir gällande resultat avseende övriga bolagsstyrelser 
inom Armada Fastighets AB där 11 platser föreligger. 



PROTOKOLL 

Armada Kommunfastigheter AB 
(lägst 5 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (IVI) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålharnmar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Armada Projektfastigheter AB 
(lägst 5 högst I I) (ledamöterna väljs 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. Ordförandena väljs för perioden fram till nästa 
ordinarie årsstämma) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålharnmar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 



PROTOKOLL 

Armada Kanalfastigheter AB 
(lägst 5 högst I I) (ledamöterna väljs 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. Ordförandena väljs för perioden fram till nästa 
ordinarie årsstämma) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

AB Åkers Kanal 
(lägst 5 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

j)C^ 4 



PROTOKOLL 

Österåkers Exploateringsfastigheter AB 
(lägst 3 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

Österåkers Stadsnät AB 
(lägst 3 högst 5) (hela styrelsen väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) ordförande 
Stellan Bennich (M) l:e vice ordförande 
Leif Pettersson (S) 2:e vice ordförande 

Tunadotter AB 
(lägst 3 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 



PROTOKOLL 

Armada Mellansjö AB 
(lägst 3 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Valberedningen föreslår att lottning om den ll:e platsen sker på fullmäktiges 
sammanträde. 

Armada Stenhagen AB 
(lägst 3 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (M) 
Leif Pettersson (S) 
Fredrik Rosengren (M) 
Björn Molin (RP) 
Gunilla Niss (S) 
Björn Pålhammar (C) 
Heidi Stapf Ekström (MP) 
Fred Ståhlgren (KD) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Hans Hellberg (RP) alt. Mattias Lafvas (MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 



PROTOKOLL 

Armada Centrumfastigheter AB 
(lägst 3 högst I I) (hela styrelsen väljs 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) 

Valberedningens förslag 
Lars Österlind (FP) 
Stellan Bennich (NI) 
Leif Pettersson (S) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

17.4 - Bordlagt val av ledamot 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 Kommunfullmäktige. 

Valberedningens förslag Redan valda 
Bror Jansson (M) 
Annette Denborg (C) 
Hans Johansson (S) 
Johan Carselind (M) 
Staffan Lundmark (RP) 
Kurt Berntsson (S) 
Sven Hugosson (FP) 
Ulf Tysén (MP) 
Lennart Berneklint (ÖP) 
Björn Gerzén (ÖP) 
Vakant (RP alt S/MP) 

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot Christer Pehrson (RP) 

alt. Vakant (S/MP) 
Valberedningen föreslår att lottning om den ll:e platsen sker på fullmäktiges 
sammanträde. 

17.5 - Övriga val 

® Entlediganden 

Funktion Organ/Nämnd Namn Mandat 

Ersättare Kommunfullmäktige Claes Robeli (RP) 

® Anhållan om ny sammanräkning 

Funktion Organ/Nämnd Efter namn Mandat 

Ersättare Kommunfullmäktige Claes llobell (RP) 



PROTOKOLL 

Ledamot Valberedningens ordförande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:22 Dnr. KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Förstärk och utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 
beslutat 2015-01-12, § 1:23 om att inrätta ett Integrationsråd för 
mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna för 
samtliga råds roller och sammansättning. 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 
2014, § 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir 
representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att 
Integrationsrådet även ska arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att 
direktiven dll Integrationsrådet därmed ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-03-30, § 5:23. 
- Michaela Fletchcrs (M) ord förande förslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-05-06, rev. 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag innebärande att motionen 
anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01 -12, § 1:23 om att 
inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01 -01 -2015-12-31, samt därmed bl.a. 
formerna för samtliga råds roller och sammansättning. 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till motionen. 

Carlos Nunez (S) biträder Francisco Contreras (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till 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 Francisco Contreras (V) yrkande innebärande bifall till motionen. 

i I 'or/s. nästa sida 

Juster hdes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

For/s. KF § 

Omröstningen utfaller med 28 ja-röster, 21 nej-röster och 2 har avstått. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 3:22 

Expedieras 
- Kansliet, Motionsstatistiken 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I 

2015 05 04 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

Bilaga 3:22/2015 
KF 3/2015 

0 Österåker 
Mandatfördelning M:14, S:12, FP:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(AD Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Ingela Gardner Birgitta Netterström (M) X 
OND Pär Lindforss Berndt Hogreve (M) X 
(M) Jeanette Widén Gunnar I lallberg (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Mats Höjbrandt X X 
(M) Anneli I Iogreve X X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Mats Beitning X X 
(FP) Bengt Svensson X X 
(FP) Monica Kjellman X X 
(FP) Ritva Elg X X 
(FP) Mathias Lindow X X 
(FP) Lars Österlind X X 
(O Michaela Haga Annette Denborg (C) X 
(C) Björn Pålhammar Börje I.öfvén (C) X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(ÖP) Franz Heinel X X 
(KD) Arne Ekstrand Kerstin Sundberg (KD) X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Fnrustrand X X 
(S) Jörgen Palmberg Lars Frid (S) X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Marie Ende X X 
(S) Roger Svalhede Cecilia Ringstedt (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Yiklund Carlos Nunez (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(V) Francisco Contreras X X 
(V) Bo Edlén Andreas Lennkvist Manriquez (N7) X 
(MP) Michael Solandet Bo Lundin (MP) X 
(MP) Heidi Stapf Ekström X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Kristin I lagegård X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Sven Ragnelid X X 
(RP) Christer Pehrson X X 
(RP) Roger Johansson X x 1 
(RP) Björn Rapp X X 
(SD) Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart I.jungqvist I X X 
(SÖ) Marie Wengse X X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 

RESULTAT 28 21 2 

K-
Omtostnirictélista 322-2015 Uppdaterad 2015-05-13 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:23 Dnr. KS 2015/0091 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-30 
b. Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 
c. Svar på medborgarförslag nr 6/2014 - Parkour i Österåkers kommun 
d. Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun 
e. Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § kommunallagen 
f. Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken (1987:230) 
g. Protokoll från extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2015-05-04 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerat des signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:24 Dnr. Respektive motion, KS 2015/0032 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motioner nr 13/2015, nr 14/2015, nr 15/2015, nr 16/2015, nr 17/2015 
och nr 18/2015 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

2. Interpellationer nr 4/2015, nr 5/2015 och nr 6/2015 får ställas och 
besvaras vid ett kommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 6 motioner. 

1. Motion nr 13/2015 — Unga entreprenörer 

2. Motion nr 14/2015 - En skärgårdsnämnd för 
länets mest attraktiva skärgårdskommun 

3. Motion nr 15/2015 - Scen för rock, pop, dans 
och performance 

4. Motion nr 16/2015 - Miljö- och sociala krav 
i offentlig upphandling 

Av 
Peter Wihlner (SD) och 
Lennart Ljungqvist (SD) 

Mats Larsson (S) och 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Anders Pettersson (S) 

Marie Ende (S) 

5. Motion nr 17/2015 — KOMVUX till Hackstaskolan Ann-Christine Furustrand (S) 
och Jörgen Palmberg (S) 

6. Motion nr 18/2015-Avskaffa vårdnadsbidraget 

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer. 

1. Interpellation nr 4/2015 - Angående elevpengen 

2. Interpellation nr 5/2015 - Angående ändamålsenliga 
lokaler i skolorna 

3. Interpellation nr 6/2015 - Samlokaliseringen 
Hackstaskolan/Söraskolan 

Anas Abdullah (S) 
och Marie Ende (S) 

Av 
Marie Wengse (SÖ) 

Marie Wengse (SÖ) 

Anas Abdullah (S) 

Expedieras 
- Kansliet, Huvudregistrator, Motionsstatistiken 

l 
usterar Jes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:25 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag nr 5/2015 -Anlägg fler konstgräsplaner i östra 
Åkersberga- godkänns för remittering till Kultur- och 
fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

2. Medborgarförslag nr 6/2015 -Angående säkerhet vid offentliga 
platser samt information därav- godkänns för remittering till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige och 
efter hörande av kommunens råd - Trygg i Österåker - fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 7/2015 -Djurskyddskrav i offentliga 
upphandlingen- godkänns för remittering till Kommunstyrelsen 
som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 
med anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 5/2015, nr 6/2015 samt nr 7/2015 har inkommit till Österåkers 
kommun. 

Beslutsunderlag 
— Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2015-04-20 

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

Expedieras 
- Kansliet, Förslagsställarna, Medborgarförslagsstatistiken 

Juster; ndes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-05-04 

KF § 3:26 Dnr. KS 2014/0046 

Svar på motion nr 9/2014 och Svar på medborgarförslag nr 8/2014 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendena bordläggs. 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att resterande ärenden på dagordningen bordläggs då tidpunkten för 
sammanträdet är sen och frågar om detta kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja 
besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justernndes signaturer Utdragsbestyrkande 


