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KF § 7:5 Dnr. KS 2020/0202, KS 2020/0205, KS 2020/0206

Budget 202I och plan 2022-2023 inklusive samtliga

taxor och avgifter - Beslut

Kommunfullmäktiges beslut

I.I Kommunfullmäktige
1.1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021

fastställs enligt följande:

Exkl. revision

Bruttokostnader 6 890 tkr

Intäkter 0 tkr

Revision

Bruttokostnader 1 960 tkr

Intäkter 0 tkr

I .2 Kommunstyrelsen
1.2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021

fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 209 100 tkr

Intäkter 101 250 tkr

1.2.2 Investeringsbudget 2021 fastställs enligt bilaga 15

(kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar Utgifter

KS-LEDNING- -4 000 tkr

KSaPU -4 000 tkr

Summa -8 000 tkr

1.3 Kommunstyrelsen - Produktionsutskott

Investeringsbudget för 2021 för de enheter som kan stå för

kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt

följande:

1.3.1 Drift 5 000 tkr

1.3.2 Investering 4 000 tkr
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1.3.3 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet m.m. fastställs

enligt bilaga 8.

2 Kultur- och fritidsnämnden

2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 99 970 tkr

Intäkter 9 000 tkr

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 5.

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs

enligt bilaga 6.

3 Förskole- och grundskolenämnden
3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 1 083 700 tkr

Intäkter 79 140 tkr

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 1, inklusive revidering inom pedagogisk omsorg.

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem

fastställs enligt bilaga 7.

4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 256 540 tkr

Intäkter 15 500 tkr

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 2.
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5 Tekniska nämnden
5.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 128 350 tkr

Intäkter 6 650 tkr

5.2 Taxor och avgifter inom Tekniska Nämnden fastställs

enligt bilaga 13 och 13.1.

5.3 Investeringsbudget 2020 fastställs enligt bilaga 15

(kortfattad sammanställning enligt följande):

Investeringar (tkr) Utgifter Inkomster
Attraktiv offentlig plats och skärgård -35 783 3 314

Stadsutveckling / Trañkplan -5 600 0

Re-investering, gator och Vägar -57 597 3 186

Beläggningsåtgärder -6 850 0

Gång och cykelvägar -22 250 7 500

Trañkåtgárder -4 200 1 000

Kultur och Fritid -6 520 0

Miljöåtgärder -1 000 0

Digitala kartor -2 200 0

Summa -142 000 15 000

6 Vård- och omsorgsnämnden
6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 741 890 tkr

Intäkter 77 690 tkr

6.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 3.

6.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs

enligt bilaga 10.

6.4 Anslag för olika verksamhetsområden fastställs enligt

bilaga 9.
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7 Socialnämnden

7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 137 420 tkr

Intäkter 49 330 tkr

7.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 4.

7.3 Taxor och avgifter för familjerådgivm'ng fastställs enligt

bilaga 11.

8 Byggnadsnämnden
8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2021 fastställs

enligt följande:

Bruttokostnader 21 480 tkr

Intäkter 13 650 tkr

8.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs

enligt bilaga 12.

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt

investeringsbudget 2021 fastställs enligt följande:

Bruttokostnader 15 100 tkr

Intäkter 5 600 tkr

9.2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs

enligt bilaga 14.

Forts.
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Overgripande nivå

10. Resultat-, ñnansierings- och balansbudget för 2021

fastställs inklusive ändringar av verksamhetsplanen,
sidorna 35, 37, 38, 44, 45, 73 och 75.

11. Planeringsramar för 2022 och 2023 fastställs.

12. Utdebitering för 2021 fastställs till 17,00 per skattekrona.

13. Kommunens internränta fastställs till 1,25 procent för 2021.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella

och tekniska justeringar.

15. Årets resultat (exkl. gatukostnadsersättnjngar) för 2020

som överstiger 2 procent av eget kapital ska reserveras för

resultatutjämningsreservi balansräkningen under posten
eget kapital.

16. lêorgensavgift för Armada Fastighets AB och
Osteråkersvatten AB fastställs med 0,35 procent respektive

0,25 procent av borgensåtagandet för 2021.

17. Friskvårdsbidrag för 2021 fastställs till 2 000 kr/person och
år.

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta

internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar samt läsa

in internbudgeten i ekonomisystemet senast den 31 januari

2021.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget

för riktade bidrag vid månadsuppföljningen per mars och
september enligt ekonomiavdelningens mall.

20.Upphäva beslutspunkterna 2 och 5 i Kommunfullmäktiges
tidigare beslut (Dnr. KS 2018/0326) om Finansiering av

Sverigeförhandh'ngen gällande medfinansiering av

Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan.
Forts.
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21. Medñnansiering (398 Mkr) samt riskpremie (39 Mkr)
avseende Sverigeförhandh'ngen vilket för 2020 uppgår till

437 Mkr skall skrivas av under innevarande är genom eget

kapital.

22.Beloppet för indexering avseende Sverigeförhandljngen,

för 2020 cirka 8 Mkr, finansieras innevarande år enligt

budgeterad post. Kostnaden för indexeringen kommande
år skall beaktas i kommunens budgetarbete.

Särskilda uppdrag

23.Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda

möjligheterna och formerna för att starta ett sportotek.

24. Förskole- och grundskolenämnden fåri uppdrag att införa

ett strukturbidrag för resursskolor som ska gälla från och
med januari 2021.

25.Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att göra en
kompetensinventering inom verksamhetsområdet daglig

verksamhet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden
senast 15 september 2021.

26.Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att, i samråd
med digitaliseringsavdehuingen, kartlägga behovet av

kompentensutveckling inom IT för personal som arbetar

inom området funktionsnedsatta.

27.Vârd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta en
modell så att samtliga särskilda boenden i kommunen kan
Silviacertiñeras.

28.Värd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda

kostnader och former för införandet av mobila
trygghetslarm för äldre och funktionsnedsatta. Uppdraget
ska återrapporteras till nämnden senast den sista april 2021.

Forts.
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29.Tekniska nämnden får i uppdrag att uppdatera
kommunens cykelkarta och att från och med 2021

inkludera enskild mark.

30.K0mmunstyrelsen får i uppdrag att utreda och under året

genomföra insatser för att motverka stigande arbetslöshet

och långvarigt försörjningsstöd.

31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att Öka kunskapen om och förebygga
förekomsten av invasiva arter som kan drabba markägare i

kommunen.

32.Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga behovet inom
egen regi av ytterligare kompetenser inom det Centrala

elevhälsoteamet.

33. Österåkersvatten AB får i uppdrag att utreda och införa en
säker och hållbar lösning för återvinning av bilbatterier på
Brännbackens ÅVC.

34.Armada Fastighets AB får i uppdrag att renovera förskolor

och skolor i eget fastighetsbestånd. Samråd ska ske med
kommunstyrelsens förvaltning gällande prioritering av

enheter. Renoveringarna ska vara klara augusti 2022 och
omfattar även den inre lärmiljön.

35.Armada Fastighets AB får i uppdrag att utreda möjligheten

att installera solceller på kommunala fastigheter, både
befintliga och nyproducerade.

36.Armada Fastighets AB får i uppdrag att utveckla fler

trygghetsbocnden i kommunen

VA-taxa (anläggningsavgift samt brukningsavgift)

37.Anta det till samhällsbyggarförvaltnjngens

tjänsteutlåtande 2020-10-15 bilagda förslaget om justerad

VA-taxa.
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Avfallstaxa och slamtaxa
38.Anta det till Samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteutlåtande 2020-10-15 bilagda förslaget om iusterad

Avfalls- och Slamtaxa.

Reservationer

Ledamöterna för (S), (RP), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån

för respektive egna förslag.

Protokollsanteckning

Michaela Fletcher (M) lämnar en protokollsanteckning

”Felaktiga förutsättningar” påstås det av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

och Miljöpartiet

S, V, MP menar att de har fått ”fel” förutsättningar av Vår ekonomienhet. Alla

kan göra fel och alla har rätt att ändra sig men det är rätt magstarkt att skylla på

tjänstemän. Tjänstemän har hela tiden varit kristallklara i ord och skrift vilka

förutsättningarna varit, vilka egna bedömningar som måste göras.

Det har i alla Våra månadsmpporter under året, som behandlas av

kommunstyrelsen, tydligt framgått hur befolkningsprognosen ser ut, hur

skatteintäkter prognostiseras osv. Dessa har man valt att inte ta del av, eller valt

att använda, i sina bedömningar i de första budgetförslagcn.

Lika information för alla. Det har varit en gemensam information/presentation

(1 /10) där samtliga oppositionspartier har varit inbjudna och där informerades

om att respektive parti t ex behöver göra egna bedömningar angående

befolkningen som i sin tur får konsekvenser på skatteintäkter inkomst- och

kostnadsutjämning, dvs pengar. Det har funnits alla möjligheter att ställa frågor

före/under/efter informationsmötet till vilket endast två partier från

oppositionen kom, RP och 5. Underlag och presentationer har skickats ut när

den har efterfrågats. Svar på frågor i form av ett exceldokument där det

framgår att respektive parti behöver göra sina egna bedömningar framförallt

avseende befolkningen. Det har tydligt framgått att siffrorna som har skickats

ut är från SKRs skatteunderlagsprognos från '1/10 inte från kommunen. SKR
har räknat på riksprognosen för befolkningen och påtalat att partierna behöver

göra egna bedömningar (som påverkar utjämningssystemet).

Det material som lämnats ut har varit lika för samtliga.

I alla Våra budgetförslag från Alliansen, sedan jag tillträdde, har vi använt oss av

den så kallade försiktighetsprincipen och av egna bedömningar. Vi har alltid

omvärldsbevakning, dvs vi tar del av SKR, ESV, Finansdepartementets mm
prognoser - och vi har alltid gjort egna bedömningar. Finns att ta del av i alla

våra tidigare budgetförslag, månadsuppföljningar, delårsrapporter och bokslut.

Michaela Fletcher (NI)

Rogerjohansson (RP) och Anders Borelid (SD) biträder

Michaela Fletchers (M) protokollsanteckning.

Forts.
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Sammanfattning

Budgetförslaget för 2021 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till

2 396 340 tkr. Utdebiteringen är beräknad på en skattesats om 17,00, en

sänkning om 10 öre förhållande till skattesatsen för 2020. Budgeterat resultat

för 2021 uppgår till 20 000 tkr. Nämndernas bruttokostnader beräknas till

2 702 400 tkr och intäkterna 362 810 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 150

000 tkr (utgifter) och 15 000 tkr (inkomster). Kommunfullmäktiges

inriktningsrnål, tillsammans med nämndernas resultatmål och indikatorer

bifogas som bilaga 16.

Ärendet omfattar även nya taxor och avgifter från 1. januari 2021 enligt:

justerad VA-taxa genom höjning av anläggningsavgiften med cirka 9 procent

samt höjning av brukningsavgiften med cirka 8 procent.

Ärendet omfattar avslutningsvis justerad avfallstaxa genom höjning med 2

procent samt justerad slamtaxa genom höjning med 2 procent.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har vid extrainsatt sammanträde behandlat ärendet

2020-11-23, § 14:4 avseende redaktionella ändringar och reviderade budgetar
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-16, § 13:3

- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-11-16
- Kommunfullmäktiges ordförandes förslag daterat 2020-11-12 avseende

revisorernas budget
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-1'1-16, § 13:5, VA-taxa
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-'10-15

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-16, § 13:6, Avfallstaxa och

slamtaxa.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-15

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om att Kommunfullmäktiges behandling av aktuellt

ärende omfattar yrkanden och beslut avseende Budget 2021 och plan 2022-

2023 inklusive samtliga taxor och avgifter. Ordföranden konstaterar att

Kommunstyrelsen vid dagens extrainsatta sammanträde dels beslutat godkänna

redaktionella ändringar i Alliansens förslag till Budget, dels beslutat att

reviderade budgetar för (S), (V) och (MP) ska behandlas vid dagens

fullmäktigesammanträde. De ändringar som Kommunstyrelsen har berett finns

tillhanda vid dagens fullmäktigesammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till

Kommunstyrelsens förslag till budget 2021 och plan 2022 - 2023 inklusive de

redaktionella ändringarna som Kommunstyrelsen vid dagens extrainsatta

sammanträde, godkände i Alliansens förslag till budget.

Forts.
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Ändringarna innebär att kommunens intäkter och kostnader ökar med 2,9 Mkr
vardera, det Vill säga nettoeffekten är noll och har ingen påverkan på

kommunens ekonomi som helhet.

Förändringarna är en teknisk justering inom Kommunstyrelsen för att hantera

tekniken i kommunens overhead.

Ändringarna berör följande sidor i Budgeten:

Bruttokostnader och intäkter som de framgår i tjänsteutlåtandets sida 1

Verksamhetsplanens sida 37 - Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetsplanens sida 38 - Tabell 9, bruttokostnader och intäkter

Verksamhetsplanens sida 44 - Tabell 12, Kostnads- och intäktsbudget

Verksamhetsplanens sida 45 - Tabell 13, Resultatbudget

Verksamhetsplanens sida 73 - Volymjustering

Därutöver ändring av Bilaga 1 “Peng inom förskoleverksamheten och
grundskola”, sid 1. av 2, Pengen avseende pedagogisk omsorg ska räknas upp
med 2 0/0. Detta har hela tiden varit medräknat i .Alliansens budget, men bilagan

som Kommunstyrelsen fattade beslut om 2020-11-16 saknade felaktigt den

uppräkningen.

Avslutningsvis redaktionell ändring i verksamhetsplancns sida 35 - Riktade

statsbidrag.

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på redaktionell ändring i

verksamhetsplanens sida 75, från lydelsen “Under året bör även fokus på

näringslivsfrågorna vara ett av Kommunstyrelsens prioriterade 0mråden,. .
.”

till

lydelsen “Under året ska även fokus på näringslivsfrågorna vara ett av

Kommunstyrelsens prioriterade områden, .
.”

Michaela Fletcher (M) yrkar avslutningsvis bifall till Kommunstyrelsens förslag

avseende justerad VA-taxa från 1 januari 2021 (omfattar anläggningsavgift och

brukningsavgift), justerad avfallstaxa från 1 januari 2021 samt justerad slamtaxa

från 1 januari 2021.

Mathias Lindow (I), Anne-Li Hilbert (C) och Arne Ekstrand (KD) med flera

biträder Michaela Fletchers (M) yrkanden.

Ann-Christine Furustrand (5) med flera yrkar bifall till Socialdemokraternas

reviderade förslag ”Ett starkare och tryggare Österåker 2.3” bilaga (S).

Björn Molin (RP) med flera yrkar bifall till Roslagspartiets förslag

”Roslagspartiets budget för 2021 med plan för 2022-2023” bilaga (RP).

Anders Borelid (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag

“Kommunbudget 2021” bilaga (SD).

Forts.
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Francisco Centreras (V) med flera yrkar bifall till Vänsterpartiets reviderade

förslag ”En stark Välfärd ett starkt Österåker” bilaga (V).

Michael Solander (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets reviderade förslag

”Budgetförslag 2021 samt plan 2022-2023” bilaga (MP).

Beredda budgetförslag

Ordföranden konstaterar att det finns 6 förslag avseende budget 2021 och plan

2022-2023:

Förslag 1

Kommunstyrelsens samlade förslag till budget 2021 och plan 2022-2023

inklusive de ändringar som godkänts vid Kommunstyrelsens extrainsatta

sammanträde 2020-11-23, redaktionell ändring av sida 75 i verksamhetsplanen

samt ordförandens förslag avseende revisorernas budget bilaga (KS).

FörslagZ
Socialdemokraternas reviderade förslag ”Ett starkare och tryggare Österåker
2.3” bilaga (S).

Förslag3
Roslagspartiets förslag ”Roslagspartiets budget för 2021 med plan för 2022-
2023” bilaga (RP).

Förslag 4
Sverigedemokraternas förslag “Kommunbudget 2021” bilaga (SD).

Förslag5
Vänsterpartiets reviderade förslag ”En stark Välfärd ett starkt Österåker”

bilaga (V)

Förslag 6
Miljöpartiets reviderade förslag ”Budgetförslag 2021 samt plan 2022-2023”

bilaga (MP).

Propositionsordning

Ordföranden ställer de 6 förslagen mot varandra och finner att fullmäktige

beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag bilaga (KS)

Votering begärs.

Propositionsordning

Ordföranden frågar Vilket av de fem förslagen; Socialdemokraternas förslag,

Roslagspartiets förslag, Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag

Forts.
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eller Miljöpartiets förslag som ska utgöra motförslag till huvudförslaget, det vill

säga Kommunstyrelsens förslag i en huvudvotering, och finner att

Socialdemokraternas förslag ska utgöra motförslag.

Votering begärs.

Propositionsordning kontraproposition I

Ordföranden frågar vilket av de fyra förslagen; Roslagspartiets förslag,

Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag eller Miljöpartiets förslag

som ska utgöra motförslag till Socialdemokraternas förslag och ñnner att

fullmäktige beslutat att Roslagspartiets förslag ska utgöra motförslag till

Socialdemokraternas förslag.

Votering begärs.

Propositionsordning kontraproposition 2

Ordföranden frågar vilket av de tre förslagen; Sverigedemokraternas förslag,

Vänsterpartiets förslag eller Miljöpartiets förslag som ska utgöra motförslag till

Roslagspartiets förslag och finner att fullmäktige beslutat att

Sverigedemokraternas förslag ska utgöra motförslag till Roslagspartiets förslag.

Votering begärs.

Propositionsordning kontraproposition 3

Ordföranden frågar Vilket av de två förslagen; Vänsterpartiets förslag eller

Miljöpartiets förslag som ska utgöra motförslag till Sverigedemokraternas

förslag och ñnner att fullmäktige beslutat att Vänsterpartiets förslag ska utgöra

motförslag till Sverigedemokraternas förslag.

Propositionsordning kontraproposition 4
Ordföranden frågar Vilket av de två förslagen; Sverigedemokraternas förslag

eller Vänsterpartiets förslag som ska utgöra motförslag till Roslagspartiets

förslag och ñnner att fullmäktige beslutat att Sverigedemokraternas förslag ska

utgöra motförslag till Roslagspartiets förslag.

Omröstning
Votcring begärs och verkställs med ja-röst för att Sverigedemokraternas förslag

ska utgöra motförslag till Roslagspartiets förslag och nej-röst för att

Vänsterpartiets förslag ska utgöra motförslag till Roslagspartiets förslag.

Omröstningen utfallet med 3 ja-röstcr, 12 nej-röster, 33 har avstått och 3 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att Vänsterpartiets

förslag ska utgöra motförslag till Roslagspartiets förslag.

Forts.

<J/ujjrande
signaiurer Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 7:5

Propositionsordning kontraproposition 5

Ordföranden frågar vilket av de två förslagen; Roslagspartiets förslag eller

Vänsterpartiets förslag som ska utgöra motförslag till Socialdemokraternas

förslag och ñnner att fullmäktige beslutat att Roslagspartiets förslag ska utgöra

motförslag till Socialdemokraternas förslag.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att Roslagspartiets förslag ska

utgöra motförslag till Socialdemokraternas förslag och nej-röst för att

Vänsterpartiets förslag ska utgöra motförslag till Socialdemokraternas förslag.

Omröstningen utfallet med 9 ja-röster, 12 nej-röster, 27 har avstått och 3 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att Vänsterpartiets

förslag ska utgöra motförslag till Socialdemokraternas förslag.

Propositionsordning kontraproposition 6

Ordföranden frågar Vilket av de två förslagen; Socialdemokraternas förslag eller

Vänsterpartiets förslag som ska utgöra motförslag till huvudförslaget och
ñnner att fullmäktige beslutat att Socialdemokraternas förslag ska utgöra

motförslag till huvudförslaget.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att Socialdemokraternas förslag

ska utgöra motförslag till huvudförslaget förslag och nej-röst för att

Vänsterpartiets förslag ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Omröstningen utfallet med 10 ja-röster, 5 nej-röster, 33 har avstått och 3 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att Socialdemokraternas

förslag ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Omröstning - huvudvotering

Huvudvotering avseende Budget 2021 och plan 2022-2023 inklusive samtliga

taxor och avgifter verkställs med ja röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag

och nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

Omröstningen utfallet med 32 ja-röster, 13 nej-röster, 3 har avstått och 3 är

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag bilaga (KS) avseende Budget 2021 och plan 2022-

2023 inklusive samtliga taxor och avgifter.

Ordföranden meddelar avslutningsvis att skrivelse från (S), (V) och (MP) vilken

inlämnats av Ann-Christine Furustrand (8) under § 7:2, ska läggas som en

förstasida i de respektive förslagen från (S), (V) och (MP).

Ordföranden finner att fullmäktige samtycker till dettta.

Forts.

On vx
uster ndes naturer Utdragsbes rkandety
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Forts. KF § 7:5

Bilaga (KS)

Bilaga (S) inklusive skrivelse från (S), (V) och (MP)

Bilaga (RP)

Bilaga (SD)

Bilaga (V) inklusive skrivelse från (S), (V) och (MP)

Bilaga (MP) inklusive skrivelse från (S), (V) och (MP)

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5a

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5b

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5c

Bilaga Omröstningslista KF § 7:5d

Expedieras

Samtliga nämnder
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen

Skatteverket

Samtliga controllers

Kommunens revisorer

Kommunikationscnhcten

Armada Fastighets AB
Roslagsvatten AB
Övriga helägda bolag

.Akt

Utdragsbestyrkande


