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Österåker 
Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 4 mars 2019 

§§ Ärende 

KF § 2:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

KF § 2:2 Fastställande av dagordning 

KF § 2:3 Anmälningar 

KF § 2:4 Svar på m edborgarförslag nr 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever med 
särskilda behov 

KF § 2:5 Svar på m edborgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts till 
angränsande kommuner 

KF § 2:6 Svar på m otion nr 3/201 6 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med 
särskilda behov 

KF § 2:7 Frågor och interpellationer 

KF § 2:8 Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 

KF § 2:9 Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslagskulla 
och Wira 

KF § 2:10 Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reg lemente för 
Val- och demokratinämnden 

KF § 2:1 I Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

KF § 2:12 Säkerhetspolicy för Österåkers kommun 

KF § 2:13 Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 
2019-01 -31 samt omremittering av vissa medborgarförslag 

KF § 2 :14 Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern 
utföra re 

KF § 2:15 Val av 9 ersättare i Val- och demokratinämnden för mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31 

KF § 2:16 Bordlagt val av en ersättare till Överförmyndaren för mandatperioden 
2019-01-01 -2022-12-31 

KF § 2:17 Bordlagt val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luft vårdsförbund för 
perioden 2019-01 -01 -2022-12-3 I 



15 Österåker 
KF § 2:1 8 Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 

2019-01 -01 -2022-12-3 I för tätortsförhållanden 

KF § 2:19 Revidering av de kommunala revisorernas uppdrag med hänvisning till jäv 

KF § 2:20 Övriga valärenden 

KF § 2:21 Nya motioner och interpellationer 

KF § 2:22 Inkomna medborgarförslag 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF §2:1 

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två 
justerare 

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på 
kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i tidningarna Åkersberga 
Kanalen, Tidningen Mitt I Södra Roslagen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och 
Dagens Nyheter. 

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 2:1/2019 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras tisdagen den 12 mars 
kl. 10.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga. 
Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens webbplats och på 
den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Åkersberga. 

Till justerare av dagens protokoll väljs Ingela Gardner (M), fohan Boström (M) och Margareta 
Olin (S). 

Bilaga 2: 1 /2019 Närvarolista 

CJT) \) t 
Justeranpes signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2019-03-04 
Mandatfördelning: M:18, S:9, RP:5, SD:5, L:4, C:3, V:3, MP:2, KD:2 
Bilaga 2 :1 /201 9 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 
Namn Närv Ersättare 

Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (M) X 
Eliza Roszkowska Oberg (M) X 
Christina Funhammar (M) X 
Kenneth Netterström fil) Berndt Hogreve (M) 
Isabelle Ankarfjärd Jäger fil) X 
Jeanette Widén (M) Gunnar Hallberg (M) 
Conny Söderström (M) X 
Fredrik Rosengren fil) X 
Anneli Hogreve (M) X 
Conny Ling (M) X 
Camilla Grimsby Klein fil) X 
Lotta Holmgren fil) X 
Josefine Radonné (M) X 
Anneli Widén fil) X 
Bror Jansson (M) X 
Mathias Lindow (L) X 
Jenny Nordström (L) X 
Peter Bilow (L) X 
Monica Kjellman (L) §5 2:8-2:23 Ritva Elg (L) 2:1-2:7 
Michaela Haga (C) §5 2:8-2:23 Monica Hinders (C) §§ 2:1-2:7 
Anne-Li Hilbert (C) X 
Björn Pålhammar (C) X 
Ame Ekstrand (KD) X 
Mikael Ottosson (KD) Magnus Hultgren (KD) 
Ann-Christine Furustrand (S) Anders Pettersson (S) 
Anas Abdullah (S) Eva Börjesson (S) 
Mats Larsson (S) X 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Jörgen Palmberg (S) Tommy Rindevall (S) 
Ingela Westerlund (S) X 
Lars Frid (S) X 
Kristina Embäck (S) X 
Jonas Jonsson (MP) X 
Michael Solander (MP) X 
Francisco Contreras (V) X 
Andreas Lennkvist Manriquez oo X 
Norma Aznar (V) X 
Björn Molin (RP) X 
Hans Hellberg (RP) X 
Roger Johansson (RP) X 
Ivar Horst (RP) Erik Lorinder (RP) 

Peter Nummert (RP) ^ 2:1-2:9 

Erik De Rouville (SD) X 
Ulrika Hillgren (SD) X 
Thomas Rapola (SD) X 
Bo Blomgren (SD) Anders Borelid (SD) §§ 2:1-del av 2:14 
Lennart Ljungqvist (SD) Carina Rosengren (SD) 
Margareta Olin (S) X 

Johan Boström fil) 
§§ 2:1-2:8, 
§§ 2:10-2:23 Gunnar Fristedt (M) § 2:9 

Ingela Gardner fil) 

13 Österåker 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2019-03-04 

B Österåker 
Bilaga 2:1/2019 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2) 
Namn Närv. Tjänstg 
Berndt Hogreve (M) §§ 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Mats Höjbrant (M) 
Gunnar Hallberg (M) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Birgitta Netterström (M) 
Gunnar Fristedt (M) fö 2:1-2:23 § 2:9 
Richard Orgård (M) fö 2:1-2:23 
Annika Lööv (M) 
Johan Carselind (M) fö 2:1-2:23 
Kim Skerving (M) 
Ritva Elg (L) §5 2:1-2:23 fö 2:1-2:7 
Sofia Almgren (L) fö 2:1-2:7 
Monica Hinders (C) §§ 2:1-2:23 fö 2:1-2:7 
Christine Segard (C) fö 2:1-2:23 
Magnus Hultgren (KD) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Kerstin Sundberg (KD) fö 2:1-2:23 
Anders Pettersson (S) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Amanda Ringstedt (S) 
Hans Boström (S) 
Eva Börjesson (S) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Tommy Rindevall (S) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Svante Johansson (MP) 
Ronny Ekström (MP) 
Christina Wulff fö 2:10-2:23 
Josefina Fogelin 00 
Staffan Lundmark (RF) 
Erik Loriiider (RF) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Thomas Klementsson (RF) 
Anders Borelid (SD) fö 2:1-del av 2:14 §§ 2:1-del av 2:14 
Carina Rosengren (SD) fö 2:1-2:23 fö 2:1-2:23 
Leif Hermansson (SD) 

O n b ^ 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderad dagordning fastställs inklusive bordläggning av ärende 7b. 

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 3f — Protokoll från 
extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2019-03-04. 
Protokollsparagraf kompletterar beslutsunderlaget för ärende 14 - Överlämnande av ansvaret 
för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare, på dagordningen. 

Ordföranden föreslår att ärende 7b — Svar på interpellation nr 1 /2019 - I spåren av 
kommunens underskott? — av Ann-Christine Furustrand (S) bordläggs då interpellanten ej är 
närvarande vid dagens sammanträde. 

Ordföranden informerar om att fråga - När kommer Engelska skolan till Österåker? - av 
Ingela Westerlund (S) har inkommit och ska behandlas under ärende 7 som ärende 7c. 

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas inklusive 
bordläggning av ärende 7b och finner frågan med ja besv arad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:3 Dnr. KS 2019/0 014 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-11 
b. Socialnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av rättsäker handläggning inom 

barn- och ungdomsvården 
c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-12-31 från Vård- och omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-12-31 från Socialnämnden 
e. Länsstyrelsens förordnade av Cecilia Rings tedt och Thomas Klementsson som 

vigselförrättare 
f. Protokoll från Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2019-03-04 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandps signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2 :4 Dnr. KS 2018/0044 

Svar på medborga rförslag nr 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever 
med särskilda behov 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse medborgarförslag nr 6/2018 besvarat med hänvisning till att det 
redan i dag finns möjlighet att bevilja aktuella resor med stöd av skollagen 
och kommunens riktlinjer för skolskjuts samt att de rutiner som tillämpas 
vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i skolskjutsriktlinjerna tryggar 
en allsidig prövning. 

Reservationer 
Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Österåkers kommun utökar möjlighet till skolskjuts för 
elever som på grund av särskilda behov behöver en anpassad skolgång utanför kommunens 
gränser. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2019-01-07, KS § 1:12. 
— Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-12. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteutiåtande daterat 2018-10-19. 

Hantering av debatt i ärendena 4,5,6 och 7a 
Ordföranden konstaterar att ärendena 4, 5, 6 och 7a alla berör ämnet skolskjuts. 
Ordföranden frågar om debatt i ovanstående ärenden kan hanteras gemensamt och finner 
frågan med ja besvarad. 

Förslag till beslut 
Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunsty relsens förslag. 

Michael Solander (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till medborgarförslaget och finner 
att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Forts, nästa sida 

Justerandps signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

Forts. KF Jf 2:4 

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

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 14 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 2:4 

Expedieras 
- Förslagsställaren, kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2019 03 04 Bilaga 2:4 /2019 
KF 2/2019 

0 Österåker 
Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, L:4, C:3, V:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Oberg X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt Hogreve (M) X 
(M) Isabelle Ankarfjärd Jäger X X 
(M) leanette Widén Gunnar Hallberg (M) X 
fiD Conny Söderström X X 
(M) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Conny Ling X X 
(M) Camilla Grimsby Klein X X 
(M) Lotta Holmgren X X 
(M) Josefine Radonné X X 
fiD Anneli Widén X X 
(M) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman Ritva Elg (L) X 
(C) Michaela Haga Monica Hinders (C) X 
(Q Anne-Li Flilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson Magnus Hultgren (KD) X 
(S) Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson (S) X 
(S) Anas Abdullah Eva Börjesson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Tommy Rindevall (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Fnd X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Michael Solander X X 
(V) Francisco Contreras X X 
00 Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Ilorst Erik Lorinder (RP) X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren X X 
(SD) Thomas Rapola X X 
(SD) Bo Blomgren Anders Borelid (SD) X 
(SD) Lennart Ljungqvist Carina Rosengren (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 37 14 

Omrösl slista KF 24 

oc 
Uppdaterad 2019-03-12 



0 Österåker 
Sarnrrsanträdesprotoko!! för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:5 Dnr. KS 2017/0376 

Svar på medborgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts 
till angränsande kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse medborgarförslag nr 25/2017 besvarad i och med att frågan om 
skolskjuts diskuterats vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:14 föreslår 
förslagsställaren att Kommunfullmäktige ska diskutera skolskjuts till angränsande kom muner. 
I föregående ärende KF § 2:4 beslutades att debatt i ärende 4,5,6 och 7a ska hanteras 
gemensamt. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2019-01-07, KS § 1:13. 
— Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-12-12. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-05-21, rev. 2018-12-04. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige mot bakgrund av gemensam hantering av debatt i 
ärendena 4, 5, 6 och 7a kan besluta att anse medborgarförslag nr 25/2017 besvarad i enlighet 
med Kommunstyrelsens förslag och i och med att frågan om skolskjuts diskuterats vid dagens 
sammanträde samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Förslagsställaren, kommunkansliet 

JL signaturer 

lA 
Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sarnmanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:6 Dnr. KS 2016/0065 

Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för 
barn med särskilda behov 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motion nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att det redan i dag 
finns möjlighet att bevilja aktuella resor med stöd av skollagen och 
Österåkers kommuns riktlinjer för skolskjuts samt att de rutiner som 
tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i skolskjutsriktlinjerna 
tryggar en allsidig prövning, i enlighet med vad som framkommer i 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-19. 

Reservation (S) 
Ledamöterna för (S) re serverar sig mot beslutet. 

Reservation (MP) 
Vi har möjligheter att ge ersättning till grupper av barn som till exempel de med särskilda 
behov som föräldrar och expertis ser inte kan ges inom kommunens gränser. 
Det är ju de tta frågan handlar om, hur mycket vill vi satsa? 
Jag ser det inte som en kostnad ordförande, det är en investering i väl fungerande och 
harmoniska barn och ungdomar! Jag tror vi kan göra mer, vi har en extremt låg skatt med 
årliga skattesänkningar så pengar skulle nog kunna finnas. Och dessutom, om Österåker ska 
titulera sej länets bästa skolkommun så borde vi väl kunna bättre. 
Om det vore så att Österåkers kommun gav alla elever det stöd och dom anpassningar som 
behövdes så skulle detta inte ens behöva debatteras eller diskuteras. 
Det är väl den resan vi ska göra, men till dess gör en generös bedömning för elever och 
föräldrars skull. MP reserverar sej mot beslutet. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Jörgen Palmberg (S) ha r i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslagit 
att Österåker snarast inför möjlighet till skolskjuts för alla elever som på grund av särskilda 
behov behöver en anpassad skolklass även om den återfinns utanför kommunens gränser. 
Jörgen Palmberg (S) h ar godkänt att motionen får behandlas i dennes frånvaro. 
I ä rende KF § 2:4 beslutades att debatt i ärende 4,5,6 och 7a ska hanteras gemensamt. 

Forts, nästa sid a 

Justerandés signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

Forts. KF Jj" 2:6 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2019-01-07, KS § 1:11. 
- Michaela Fletchers (M) ord förande förslag daterat 2018-12-12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-11-05. 

Förslag till beslut 
Hampe Klein (M) yrkar bifall ti ll Kommunstyrelsens förslag. 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall till motionen. 

Michael Solander (MP), Rosita Ols son-Palmberg (S) och Norma Aznar (V) biträder Francisco 
Contreras (V) yrkande. 

Mathias Lindow (L), Anne-Li Hilbert (C), Arne Ekstrand (KD) och Magnus Hultgren (KD) 
biträder Hampe Kleins (TvI) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till mo tionen 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 motion en. 

Omröstningen utfaller med 35 ja-röster, 14 nej-röster och 2 har avstått. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 2:6 

Expedieras 
— Förslagsställaren, kommunkansliet 

Justeram s signatu rer 
C£L 4 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 2/2019 SM" o 

2019 03 04 Bilaga 2:6/2019 0 ÖSt© tå k© T 
Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, LA, C:3, V:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

fif) Michaela Fletcher X X 
fil) Hampe Klein X X 
fil) Eliza Roszkowska Oberg X X 
fil) Christina Funhammar X X 
fil) Kenneth Netterström Berndt Hogreve fil) X 
fil) Isabelle Ankarf]ärd Jäger X X 
fil) Jeanette Widén Gunnar Hallberg (M) X 
fil) Conny Söderström X X 
fil) Fredrik Rosengren X X 
fil) Anneli Hogreve X X 
fil) Conny Ling X X 
fil) Camilla Grimsby Klein X X 
fil) Lotta Holmgren X X 
fil) Josefme Radonné X X 
fil) Anneli Widén X X 
fil) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman Ritva Elg (L) X 
(Q Michaela Flaga Monica Hinders (C) X 
(Q Anne-Li Hilbert X X 
(C) Björn Pålhatnmar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
a<D) Mikael Ottosson Magnus Hultgren (KD) X 
(S) Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson (S) X 
(S) Anas Abdullah Eva Börjesson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Tommy Rindevall (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
fiIP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Michael Solander X X 
(V) Francisco Contreras X X 

w Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst Erik Lorinder (RP) X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren X X 
(SD) Thomas Rapola X X 
(SD) Bo Blomgren Anders Borelid (SD) X 
(SD) Lennart Ljungqvist Carina Rosengren (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
fil) Johan Boström X X 
fil) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 35 14 2 

Omröstnifygslista KF 26 on ̂  Uppdaterad 2019-03-12 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:7 Dnr. KS 2019/0066, K S 2019/0020 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

1. Kom munstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Hampe Klein (M), 
tidigare ordförande i Byggnadsnämnden under föregående mandatperiod 2015-2018 
har besvarat interpellation nr 7/2018 och nr 8/2018 - i spåren av kommunens 
underskott - av Jörgen Palmberg (S). 

2. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat fråga 7c 
- Kommer Internationella Engelska skolan att öppna? - av Ingela Westerlund (S). 

Ordföranden informerar om att Ingela Westerlund (S) föredrar interpel lation nr 7/2018 och 
nr 8/2018 i Jörgen Palmbergs (S) frånvaro. 
I ärende KF § 2:4 beslutades att debatt i ärende 4,5,6 och 7a ska hanteras gem ensamt. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerantöes Justerancles signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2 :8 Dnr. KS 2018/0292 

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 
2020-2021 med redaktionell ändring från lydelsen "Valnämnd" till "Yal-
och demokratinämnd". 

Deltar ej i beslutet 
Ledamöterna för (V) deltar ej i beslutet. 

Särskilt yttrande 
Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan bygger på alliansens budget som vann 
gehör i november 2018 av kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater la en annan budget med 
en annan ambition. Alliansens budget och är nu Österåkers kommuns budget för 2019 därav 
lägger vi inga yrkanden utan återkommer med förslag till ny kommunal budget senare i höst 
för år 2020 med plan för kommande år. 
Mats Larsson (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-
2021 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges bruttoram för 2019 är -13 800 tkr varav 1 900 revision och intäkter är 
650 tkr varav 30 tkr revision. Detta innebär en höjning med 750 tkr jämfört med budget 2018. 
Höjningen avser dels överförmyndare (600 tkr) och dels indexuppräkning (150 tkr). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2019-02-11, KS § 2:7. 
— Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-01-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med redaktionell ändring från lydelsen "Valnämnd" till "Val- och demokratinämnd". 

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

Expedieras - Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, Controller KS/KF, Kansliet 

Justejrandos signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2 :9 Dnr. KS 2018/0108 

Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram fö r Östanå, 
Roslagskulla och Wira 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av 
planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. 

2. Godkänna bilaga till PM, ställningstagande till aktualitetsprövning av 
planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira 

3. Förklara följande delar av planprogrammet inaktuella: 
• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen 

markanvändning vid Östanå slott (barockträdgården, Djurgården 
samt alléer) inaktuella. 

• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen 
markanvändning direkt väster om slottet inaktuellt. 

• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagen 
markanvändning söder om Lo inaktuellt. 

• Förklara de delar av planprogrammet som omfattar föreslagna 
tillkommande vägar i anslutning till Östanå slott och 
barockträdgården inaktuella. 

4. Förklara övriga delar av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira fortsatt aktuella. 

Anmälan om jäv 
Johan Boström (M) anmäler jäv och deltar ej i behandling eller beslut av ärendet. 

Särskilt yttrande (S) 
På det hela taget anser vi att det reviderade planprogrammet är bättre än det tidigare 
planprogrammet, med mindre bebyggelse. Det ligger mer i linje med vad vi Socialdemokrater 
framförde år 2012, vad gäller vad natur och kulturmiljöer tål, men fortfarande finns 
otydligheter vad gäller; 
- VA-kapacitet — vad säger Roslagsvatten idag, år 2012 var bolaget mycket negativ. 
-Detaljplanen för Östanå reningsverk när det antogs för många år sedan yrkade vi avslag dä vi 
anser att placeringen av reningsverket är olämpligt med in och utfart från den trafikerade 

Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

Forts. KF §2:9 

Grönborgsvägen (vägen till färjan till Ljusterö) . Här hoppas vi att detta skulle kunna ändras, 
vi föreslog då att alternativa placeringar av verket skulle tas fram, vilket vi önskar att man nu i 
detta skeda skall kunna titta på. 
-Trafiken och skicket på väg 276. Okad bebyggelse ger ökade problem på en redan hårt 
belastad väg 276. I handlingarna finns inte heller denna gång en konsekvensbeskrivning av 
ökad biltrafik och vad det ger för konsekvenser på väg 276 med köbildning, buller. Tillgång till 
infartsparkering samt kollektiva färdmedel bör utredas. 
Mats Larsson (S) 

Särskilt yttrande (V) 
Vänsterpartiet var kritiskt till planprogrammet som antogs i april 2013. Vi menade då att 
en exploatering av området kring Östanå/Östanå slott riskerade att påverka både 
naturmiljön och kulturmiljön. Aktualiseringsprövningen har kommit fram till att de 
föreslagna exploateringsområdena påverkar kulturmiljön negativt, riskerar bryta mot 
strandskyddsbestämmelserna och tar inte hänsyn till klimatförändringarna. 
Det nya ställningstagande är ett bra steg framåt. Men vi är inte helt nöjda med 
aktualiseringen. Fortfarande fmns risken för påtagligt skada på riksintresset med det 
aktualiserade planprogrammet. Vänsterpartiet kommer därför att fortsätta bevaka frågan 
och motsätta sig allt som riskerar att skada naturmiljön och kulturmiljön. 
Francisco Contreras (V) 

Särskilt yttrande (MP) 
Området i och omkring Wira, Roslags Kulla och Östanå är kanske en av dom vackraste 
delarna i vår kommun och definitivt ett område som är sprängfyllt med kulturhistoria. 
Lägg till detta mycket stora naturvärden och vi måste förstå vikten av en varsam utveckling. 
MP står fast i sin ståndpunkt att nya större exploateringar av bostäder inte ska ske i perifera 
lägen som detta. I våra styrdokument som ÖP och miljömål så skriver vi att vi ska följa denna 
linje men praktiken så följs inte detta alltid. Det medför bl.a. ökade VA kostnader, mer 
biltrafik och sämre miljö. 
Med det sagt så säger vi inte nej till planläggning och vi kan mycket väl tänka oss 
kompletterande bebyggelse i mindre skala i det här området. 
fag hade gärna sett ett planprogram med varsamt kompletterande bebyggelse men där vi 
stället lyfter fram hur vi kan utveckla dom fantastiska natur men framförallt kulturvärden som 
fmns. Vi har ju ett samlat område med Wira Bruk och spel, Roslagskulla kyrka och Östanå 
slott, lägg då till kopplingen till skärgården via färjeläget och Roslagsleden och sjöar och andra 
naturupplevelser vi skulle kunna få ett område med ännu mera dragningskraft för kanske hela 
regionen. Att trycka x antal hundra nya bostäder här har väl sitt värde men det är knappast 
hållbar utveckling för framtiden. 
Men om vi tittar pä det specifikt vi ska ta beslut om idag nämligen aktualiseringen av 
programmet så finns det en positiv förändring genom att ta bort planerna runt slottet. 
Men lite märkligt att detta kommer nu, jag menar slottet har ju legat har ju legat här i 200 år. 
Exakt vad som kommer att hända med själva slottet är väl något oklart sedan den ursprunglige 
ägaren tog sin hand ifrån det och ett privat bostadsföretag äger fastigheten. 

Forts, nästa sida 

on h 
Justerandes signature r Utdragsbest/rkande 
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Forts. KF Jf 2:9 

Jag hade gärna sett att det hade blivit någon form av publik verksamhet, för slottet och parken 
är ju ett kulturarv som på ett sätt tillhör oss alla trots att det är en privat ägare. 
Men jag blir lite fundersam när jag läser dom skäl till som nämns till förändringarna. 
Riksintresse för kulturarv är ju givet men strandskydd och stigande havsvattennivåer ser jag 
påverkar dom områden som ligger kvar för exploatering, kanske någon kan förklara detta. 
Man kan i PM:et kan man läsa att "programområdet som helhet hyser en mångfald av mycket 
höga naturvärden" inte minst Loån som rinner genom stora delar av området. 
PM slår också fast att området innehåller ett flertal höga naturvärden men att inventeringarna 
är gamla eller saknas helt och bör kompletteras samt utökas. 
Därför yrkade vi på att vi komplettera beslutet med en att sats som säkerställer detta. 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2018 genomfört en aktualitetsprövning av 
planprogram Ostanå, Roslags-Kulla och Wira. Aktualitetsprövningen listades i den nya 
översiktsplanen, Översiktsplan 2040 som en kommande aktivitet och har resulterat i ett PM, 
ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. I och med 
nya planeringsförutsättningar, ny lagstiftning samt tillkommande utredning avseende påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövården föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att delar av 
planprogrammet förklaras inaktuella. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2019-02-11, KS § 2:16. 
- Samhällsbyggnadsförvaltnmgens tjänsteudåtande daterat 2019-02-07. 

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

Michael Solander (MP) yrkar på tillägg enligt: 
Programområdet innehåller höga naturvärden men inventeringarna är gamla eller saknas helt, 
därför ska naturinventeringarna kompletteras och utökas i linje med "PM Ställningstagande till 
planprogram för Ostanå, Roslags Kulla och Wiras aktualitet". 

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

Michaela Fletcher (M) yrkar avslag på Michael Solanders (MP) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om 
detta även kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja bes varad. Ordföranden ställer 
därefter Michael Solanders (MP) tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutat 
avslå tilläggsyrkandet. 
Forts, nästa sida 

ofi K 
Juste rändes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 2:9 

Omröstning 
V otering begärs och verkställs med ja-röst för avslag på Michael Solanders (MP) 
tilläggsyrkande och nej- röst för bifall till Michael Solanders (MP) tilläggsyrka nde. 

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 14 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat avslå Michael Solanders (MP) tilläggsyrkande. 

Omröstningslista KF § 2:9 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE i ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2019 03 04 Bilaga 2:9/2019 

KF 2/2019 
0 Österåker 

Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, LA, C:3, V:3, MP:2, I<D:2 

Ledamöter 
Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Öberg X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström Berndt Hogreve (M) X 
(M) Isabelle Ankarfjärd Jäger X X 
(M) Jeanette Widén Gunnar Hallberg (M) X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Conny Ling X X 
(M) Camilla Grimsby Klein X X 
(M) Lotta Holmgren X X 
(M) |osefine Radonné X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny N ordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Anne-Li Hilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson Magnus Hultgren (KD) X 
(S) Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson (S) X 
(S) Anas Abdullah Eva Börjesson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Tommy Rindevall (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Michael Solander X X 
(V) Francisco Contreras X X 
(V) Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst Erik Lorinder (RP) X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren X X 
(SD) Thomas Rapola X X 
(SD) Bo Blomgren Anders Borelid (SD) X 
(SD) Lennart Ljungqvist Carina Rosengren (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
(iVlj Johan Boström Gunnar Fristedt (M) X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 37 14 

Of 
/ 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:10 Dnr. KS 2018/0353 

Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av 
reglemente för Val- och demokratinämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I Va l- och demokratinämnden ska finnas totalt 9 ersättare, en från varje 
parti representerat i Kommunfullmäktige, för mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31. 

2. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag på ersättare till 
Val- och demokratinämnden. 

3. Reglemente för Val- och demokratinämnden antas i sin helhet i 
enlighet med tjänsteutlåtande jämte bilaga daterat 2018-11-28. 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges behandling 2018-12-10 KF § 9:7 av ärende om Reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 återremitterades reglementet för Val- och demokratinämnden, i 
den del som berör beslut om antal ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-11, § 2:14. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-05. 

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 besv arad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

ustérandjes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sarnmanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:1 I Dnr. KS 2018/0195 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta tillägg till förbundsordning för Kommunalförbundet Storstockholms 
brandförsvar, ny § 14 - Räddningsinsatser med kostnader som överstiger 
den kommunala självrisken, att gälla tidigast från det att beslutet vunnit 
laga kraft. 

Sammanfattning 
Efter torkan sommaren 2018 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för räddningstjänstkostnader 
hittills varit oreglerade hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i 
kommunalförbundens förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på 
samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den kommun där 
räddningstjänsten genomförts. Därav föreslås tillägg til l förbundsordning för 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-11, § 2:9. 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-01-21. 

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

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

Expedieras 
- Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, Kommunkansliet 

Just^rarjpes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF §2:12 Dnr. KS 2018/0376 

Säkerhetspolicy för Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Säkerhetspolicy för Österåkers kommun i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-09. 

2. Upphäva tidigare styrdokument Säkerhetspolicy samt tillämpningar 
och riktlinjer, daterat 2010-0614, § 88 Dnr: KS 2007/0081. 

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer för 
säkerhet vilka ska efterlevas av samtliga nämnder, styrelser och bolag. 
Uppdraget ska vara verkställt senast 2019-12-31. 

Sammanfattning 
1 styrdokumentet Säkerhetspolicy samt tillämpningar och riktlinjer., antaget av 
Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 88 Dnr: KS 2007/0081, anges inriktning, riktlinjer och 
krav på säke rhetsarbetet i Österåkers kommun. I föreliggande ärende föreslås 
Kommunfullmäktige upphäva styrdokumentet till förmån för en ny säkerhetspolicy samt 
uppdra till Kommunstyrelsen att utarbeta förslag till riktlinjer för säkerhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-11, § 2:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-12-18. 

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

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

Expedieras 
- Kommunkansliet, Säkerhetsstrateg 

Justej-anties signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
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KF § 2:13 Dnr. KS 2019/0029 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade mot ioner och 
medborgarförslag per 2019-01 -3 I samt omremittering av vissa 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det 
finns 24 väckta motioner, som inte är färdigbehandlade per 2019-01-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift 
om att det finns 14 väckta medborgarförslag, som inte är 
färdigbehandlade per 2019-01-31. 

3. Det bör särskilt noteras att viss omremittering av motioner och 
medborgarförslag i förekommande fall kommer att ske med anledning 
av den nya politiska organisationen. 

4. Medborgarförslag nr 11/2017 - Destruktion av båtar som tidigare 
remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kommunstyrelsen, 
remitteras om till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

5. Medborgarförslag nr 14/2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet - som 
tidigare remitterats till Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, 
remitteras om till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. 

6. Medborgarförslag nr 15/2018 - Enkelriktning av trafiken genom 
centrum - som tidigare remitterats till Byggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen, remitteras om till Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen. 

7. Medborgarförslag nr 17/2018 - Infartsparkering - som tidigare 
remitterats till Kommunstyrelsen remitteras om till Tekniska nämnden 
och Kommunstyrelsen. 

Forts, nästa sida 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 2:13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger 
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej 
färdigbehandlade medborgarförslag. 
Enligt Kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes. 
Kommunfullmäktige kan, gällande medborgarförslag, delegera beslutanderätt till nämnd. 
Ärendet omfattar även omremittering av vissa medborgarförslag på grund av ny politisk 
organisation. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges presidiums beslutsförslag daterat 2019-02-19 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-11, § 2:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-05. 

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

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

Ordföranden konstaterar att beslutsförslag daterat 2019-02-19 från Kommunfullmäktiges 
presidium föreligger angående omremittering av vissa medborgarförslag och frågar om detta 
även kan bli fullmäktiges beslut och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet, Tekniska nämnden 

förslag. 

Justerarlde; signaturer Utdragsbestyrkande 



15 Österåker 
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KF §2:14 Dnr. KS 2019/0054 

Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende 
till extern utförare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en 
minoritetsåterremiss. 

Motivering till återremiss 
Det är inte rimligt. Dra tillbaka detta dåliga förarbetade och förankrade beslut och börja med 
att ge oss ansvariga ett gediget beslutsunderlag där alla förutsättningar och effekter utreds. 
Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) 

Röstförklaring 
Sedan några år har Solskiftets särskilda boende för äldre redovisat större underskott. 
Kommunstyrelsen har sedan 2017 anmodat den tidigare Produktionsstyrelsen att vidta 
åtgärder för att få en ekonomi i balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Det är också 
av väsentlig betydelse för att åstadkomma full konkurrensneutralitet. Ändå fortsätter de röda 
siffrorna lysa och varsla om att åtgärder krävs. Olika alternativ har utretts. 
Som Kommunstyrelsens ordförande anser jag att det bästa alternativet är att driften av 
verksamheten övertas av en fristående entreprenör, efter en upphandling. Det är brådskande 
för att få bukt med underskottet och för att personalen ska veta hur det ser ut fortsatt. Av 
denna anledning valde vi i Alliansen att rösta ja till a tt ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
påbörja upphandlingen. 
Michaela Flctcher (M), Kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning 
I samband med Kommunstyrelsens behandling 2019-01-07 av ärende Dnr. KS 2018/0067 om 
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018 beslutade om att uppdra åt 
kommundirektören att genomföra alternativ driftform av Solskiftets särskilda boende i samråd 
med berörda förvaltningar. 
Därefter har den berörda Vård- och omsorgsnämnden behandlat ärende Dnr. 2019/0007 
Antagande av upphandlingsdokument för Solskiftets särskilda boende för äldre. Den fortsatta 
beredningen innebär att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
beslut. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-03-04, § 3:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Forts, nästa sida 

r\ Ly, 1 1 K 
Justerande ; signaturer Utdragsbestyrkande 
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Fo rts. KF § 2:14 

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

Lars Frid (S) yrkar på återremis s av ärendet med följande motivering: 
Det är inte rimligt. Dra tillbaka detta dåliga fö rarbetade och förankrade beslut och börja med 
att ge oss ansvariga ett gediget beslutsunderlag där alla förutsättningar o ch effekter utreds. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) biträder Lars Frid (S) yrkande. 
Francisco Contreras (V) biträ der Lars Frids (S) yrkande och a nsluter sig till dennes motivering. 

Michael Solander (MP) yrkar på återr emiss av ärendet med följande motivering: 
Vi tycker inte att frågan om Solskiftets möjligheter att vända underskott till balans i ekonomin 
är tillräckligt utrett . Det finns luckor i redovisningen av vad som har gjorts och vad som kan 
göras anser vi. Det finns ett stort värde i att åtminstone ett kommunalt särskilt boende finns 
kvar i Åkersberga tätort. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att bifall till Komm unstyrelsens förslag har yrkats samt att 
återremissyrkande från Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V) samt från Michael Solander 
(MP) föreligger. 

Ordföranden frågar vilket av mo tiven till återremissyrkandena som ska ställas mot avslag och 
finner att återremissyrkande från (S) och (V) ska ställas mot avslag. 

Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande från (S) och (V) m ot avslag och finner att 
fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå återremissyrkande från (S) och (V) och 
nej-röst för att bifalla återremissyrkande från (S) och (V). 

Omröstningen utfaller med 32 ja-röster, 17 nej-röster och 2 är frånvarande. 
17 nej-röster krävs för att återremittera ärendet genom en minoritetsåterremiss. 
Fullmäktige har således beslutat återremittera ärendet till Kommunstyrelsen med motivering 
anförd av Lars Frid (S) och Francisco Contreras (V). 

Omröstningslista KF § 2 :14 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

förslag. 

or \ h 
Justerandfis signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 

Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, LA, C:3, V:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 
Michaela Fle tcher X X 

fil) Hampe Klein X X 
fil) Eliza Roszkowska Öberg X X 
fil) Christina Funhammar X X 
fiD Kenneth Netterström Berndt Hogreve fil) X 
fil) Isabelle Ankarfjärd Jäger X X 
fil) )eanette Widén Gunnar Hallberg fil) X 
fil) Conny Söderström X X 
fil) Fredrik Rosengren X X 
fil) Anneli Hogreve X X 
fil) Conny Ling X X 
fil) Camilla Grimsby Klein X X 
fil) Lotta Holmgren X X 
fil) Joseflne Radonné X X 
fil) Anneli Widén X X 
fil) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Anne-Li Hilbert X X 
(Q Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson Magnus Hultgren (KD) X 
(S) Ann-Christine Furustrand Anders Pettersson (S) X 
(S) Anas Abdullah Eva Börjesson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Tommy Rindevall (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
filP) Michael Solander X X 
(V) Francisco Contreras X X 
(V) Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst Erik Lorinder (RP) X 
(RP) Peter Nummert 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren X X 
(SD) Thomas Rapola X X 
(SD) Bo Blomgren 
(SD) Lennart Ljungqvist Carina Rosengren (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 

fiD Johan Boström X X 
fil) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 32 17 

OmröstnVigslista KF 214 Uppdaterad 2019-03-12 
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KF § 2:15 Dnr. KS 2018/0283 

Val av 9 ers ättare i Val- och demokratinämnden för 
mandatperioden 2019-01 -01 - 2022-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ersättare i Val- och demokratinämnden för mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31 väljs: 

Celine Alfredsson (M) ersättare 
Sofia Almgren (L) ersättare 
Curt Riddarström (C) ersättare 
Anders Nyberg (KD) ersättare 

Roger Svalhede (S) ersättare 
Benny Hansen (RP) ersättare 
Anders Borelid (SD) ersättare 
Carolina Ekman (V) ersättare 
Vakant (MP) ersättare 

2. Val av vakant plats för (MP) bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta Val av 9 ersättare i Val- och demokratinämnden för 
mandatperioden 2019-01-01 — 2022-12-31. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Expedieras 
— Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten 

Justefarfc es signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 2:16 Dnr. KS 2018/0283 

Bordlagt val av en ersättare till Överförmyndaren för 
mandatperioden 2019-01 -01 - 2022-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till ersättare för Overförmyndaren för mandatperioden 
2019-01-01 - 2022-12-31 väljs Sven Gustafsson. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av en ersättare till Överförmyndaren för 
mandatperioden 2019-01-01 — 2022-12-31. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet, Valt organ, Personalenheten 

-<k m 
^ __ 

\ 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:17 Dnr. KS 2018/0283 

Bordlagt val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund för perioden 2019-01 -01 -2022-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund för 
perioden 2019-01-01 - 2022-12-31, bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund för perioden 2019-01-01-2022-12-31. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerande s signatu rer Utdragsbestyrkande 
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KF § 2: 18 Dnr. KS 2018/0283 

Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2019-01 -01 -2022-12-3 I för tätortsförhållanden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Björn Molin (RP) väljs till god man enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 för tätortsförhållanden. 

2. Val av den kvarvarande gode mannen enligt fastighetsbildningslagen 
för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31 för tätortsförhållanden, 
bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att besluta om bordlagt val av två gode män enligt 
fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 för tätortsförhållanden. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäkdge o m fullmäkdge kan besluta i enlighet med valberedning ens 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet, Länsstyrelsen 

justerändesy signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 2:19 Dnr. KS 2018/0283 

Revidering av de kommunala revisorernas uppdrag med hänvisning 
till jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bengt Olins (S) uppdrag som revisor är undantaget Val- och 
demokratinämnden på grund av jäv. 

2. Jens Jägers (M) uppdrag som revisor är undantaget Vård- och 
omsorgsnämnden på grund av jäv. 

Sammanfattning 
Bengt Olin (S) och Jens Jäger (M) har tidigare valts till kommunens revisorer för 
mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31. Kommunfullmäktige föreslås revidera ovanstående 
med hänvisning till jäv. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet, Valt organ, revisorerna, PwC 

Justerande s signa turer Utdragsbestyrkande 
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KF §2:20 Dnr. KS 2018/0283 

Övriga valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediganden 
1. Jörgen E Berglund (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Socialnämnden. 

2. Hans Boström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

3. Hans Boström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Norrvattens 
förbunds fullmäktige. 

4. Hans Boström (S) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande tillika 
ledamot i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB: 
Armada Fastighets AB, Österåkers Stadsnät AB, Armada Bostäder AB, 
Armada Projektfastigheter AB, Armada Stenhagen AB, 
Armada Kommunfastigheter AB, Armada Mellansjö AB, 
Österåkers Exploaterings fastigheter AB, Armada Centrumfastigheter AB, 
Sågra Fastighets AB, AB Åkers Kanal, Tunadotter AB och 
Armada Blåljusfastigheter AB 

Bordlagda val 
5. Val av ny ledamot i Socialnämnden för (L) för resterande del av 

mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31, bordläggs. 

6. Val av ny ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige för (S) för resteran de del 
av mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31, bordläggs. 

7. Val av ny 2:e vice ordförande tillika ledamot i samtliga bolag inom koncernen 
Armada Fastighets AB, bordläggs. 

Tidigare bordlagda val 
8. Val av ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för (C) 

för resterande del av perioden 2016-01-01-2019-12-31, bordläggs. 

9. Val av ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för (S) 
för resterande del av perioden 2016-01-01-2019-12-31, bordläggs. 

Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 
10. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning efter 

ersättaren Hans Boström (S) avseende mandatperioden 2018-10-15-2022-10-14. 
¥ orts. nästa sida 

41 M ̂  
Justeran Jes signature r Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF §2:20 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar begäran om entlediganden, bordläggning av val medmera. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag i 
protokoll samt komplettering. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet, Kommunalförbundet Norrvatten, Länsstyrelsen, Socialnämnden, 

Armada Fastighets AB 

\ 

Justeränd^ signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF §2:21 Dnr. Respektive motion, KS 2019/0020 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motion nr 3/2019 får väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

2. Interpellationer nr 2/2019 och nr 3/2019 får ställas och besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 1 motion. 

Av 
1. Motion nr 3/2019 - Stöd Sjöräddningssällskapet Margareta Olin (S) 

Till dagens sammanträde har inkommit 2 interpellationer. 
Av 

1. Interpellation nr 2/2019 - Österåkers skolor Francisco Contreras (V) 
ringas till besparingar 
(interpellationm ställs om till Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher (M)) 

2. Interpellation nr 3/2019 - Vart tänker du att lärarna skall 
vara om inte de skall vara i skolan? Mats Larsson (S) 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att motion nr 3/2019 medges väckas samt att interpellation nr 2/2019 
och nr 3/2019 medges ställas. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av o rdföranden redovisat 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras - Kommunkansliet 

Qh k 
Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 2: 22 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag nr 2/2019 - Snabba på klimatomställningen i 
kommunen - medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen 
varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning 
av förslaget. 

2. Medborgarförslag nr 3/2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning 
av bilar - medges väckas och remitteras till Tekniska nämnden 
samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 4/2019 - Inför obligatorisk undervisning för 9-
klassare - en studieresa till Auschwitz - medges väckas och 
remitteras till Förskole- och grundskolenämnden som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

4. Medborgarförslag nr 5/2019 - Porrfilter på kommunalt nätverk 
— medges väckas och remitteras till Förskole- och 
grundskolenämnden samt till Kommunstyrelsen varefter 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

5. Medborgarförslag nr 6/2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum 
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

6. Medborgarförslag nr 7/2019 - Medborgarpoäng - medges väckas 
och remitteras till Val- och demokratinämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

¥ orts.nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

Forts. KF § 2:22 

7. Medborgarförslag nr 8/2019 - Ny busslinje Lervik/Brevik -
Åkersbera centrum och Lervik/Brevik - Margretelunds centrum 
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 2/2019, nr 3/2019, nr 4/2019, nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019 och nr 
8/2019 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
— Besluts förslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2019-02-18. 

Förslag till beslut 
Michael Solander (MP) yrkar att m edborgarförslag nr 3/2019, nr 4/2019 och nr 7/2019 ska 
slutbehandlas av Kommunfullmäktige och att beslutanderätt därmed ej ska delegeras til l 
Kommunstyrelsen enligt Kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Margareta Olin (S) yrkar att medborgarförslag nr 5/2019 ska slutbehandlas av 
Kommunfullmäktige och att beslutanderätt därmed ej ska delegeras till Kommunstyrelsen 
enligt Kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Roger Johansson (RP), Björn Molin (RP), Michael Solander (MP) och Michaela Fletcher (M) 
biträder Margareta Olins (S) förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag avseende medborgarförslag nr 2/2019 och finner frågan med ja besvarad. 

Ordföranden ställer bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende 
medborgarförslag nr 3/2019 mot Michael Solanders (MP) förslag avseende medborgarförslag 
nr 3/2019 och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag. 

Ordföranden ställer bifall till Kommu nfullmäktiges presidiums förslag avseende 
medborgarförslag nr 4/2019 mot Michael Solanders (MP) förslag avseende medborgarförslag 
nr 4/2019 och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag. 

Ordföranden ställer bifall til l Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende 
medborgarförslag nr 5/2019 mot Margareta Olins (S) förslag avseende medborga rförslag nr 
5/2019 och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Margareta Olins (S) förslag. 
'' ' " ' 'fa 

Justerar des signature r Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 2:22 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag avseende medborgarförslag nr 6/2019 och finner frågan med ja besvarad. 

Ordföranden ställer bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende 
medborgarförslag nr 7/2019 mot Michael Solanders (MP) förslag avseende medborgarförslag 
nr 7/2019 och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag. 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag avseende medborgarförslag nr 8/2019 och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet, Tekniska nämnden, Val- och demokratinämnden, 

Förskole- och grundskolenämnden 

justerahdesysignaturer 
i 

les Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammariträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2019-03-04 

KF § 2:23 

Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22:00. 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 


