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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

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 2:1/2018 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras torsdagen den 15 
mars kl. 13.00 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, jämte ordföranden, Johan Boström (M) och 
Margareta Olin (S). 

Bilaga 2:1 /2018 Närvarolista 

"i l V ^ 
Justerandes\signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2018-03-05 
Mandatfördelning: M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, MP:4, SD:2, SÖ:1 
Bilaga 2:1/2018 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) X 
Kenneth Netterström (M) Berndt Hogreve (M) 
Pär Lindforss (M) X 
Jeanette Widén (M) X 
Conny Söderström (M) X 
Mats Höjbrandt (M) X 
Anneli Hogreve (M) X 
Bror Jansson (M) X 
Anneli Widén (M) X 
Josefine Radonné (M) X 
Bengt Svensson (L) X 
Monica Kjellman (L) X 
Ritva Elg (L) X 
Mathias Lindow (L) X 
Lars Österlind (L) X 
Michaela Haga (C) X 
Björn Pålhammar (C) X 
Lennart Berneklint (ÖP) X 
Franz Heinel (ÖP) X 
Ame Ekstrand (KD) X 
Mikael Ottosson (KD) X 
Ann-Christine Furustrand (S) X 
Jörgen Palmberg (S) X 
Anas Abdullah (S) §§ 2:9-2:23 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Marie Ende (S) X 
Ingela Westerlund (S) X 
Anders Pettersson (S) X 

Anna-Sara Yiklund (S) Cecilia Ringstedt (S) 
Mats Larsson (S) X 
Kristina Embäck (S) X 
Tommy Rindevall (S) X 
Francisco Contreras (V) X 
Bo Edlén (V) Andreas Lennkvist Manriquez (A7) 
Michael Solander (MP) X 
Fleidi Stapf Ekström (MP) X 
Jonas Jonsson (MP) X 
Kristin Hagegård (MP) X 
Björn Molin (RP) X 
Sven Ragnelid (RP) X 
Roger Johansson (RP) X 
Björn Rapp (RP) X 
Ivar Horst (RP) X 
Peter Wihlner (SD) X 
Lennart Ljungkvist (SD) Karl Johansson (SD) 
Marie Wengse (SÖ) Sven Pierre (SÖ) 
Margareta Olin (S) X 
Johan Boström (M) X 
Ingela Gardner (M) X 

^ |)V 

O Österåker 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2018-03-05 

0 Österåker 
Bilaga 2:1/2018 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2) 
Namn Närv. Tjänstg 

Peter Rönnlund (M) 
Berndt Högre ve (M) X ^ 2:1-2:23 
Birgitta Netterström (M) 
Gunnar Hallberg (M) X 
Fredrik Rosengren (M) 
Anders Larsson (M) 
Viking Skeeborg (M) 
Patrik Ferm (L) X 
Sven Hugosson (L) X 
Peter Bilow (L) X 
Marie-Louise Brännfors (C) 
Henrik Olson (C) X 
Stig Himberg (ÖP) 
Maria Ullemus (ÖP) X 
Kerstin Sundberg (KD) X 
Magdaléne Ottosson (KD) 
Cecilia Ringstedt (S) X §§ 2:1-2:23 
Carlos Nunez (S) X 
Lars Frid (S) X 
Eva Börjesson (S) X 
Klas-Göran Wändesjö (S) 
Hilda Gonzalez (S) X 
Aline Österlind (V) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) X ^ 2:1-2:23 
Sara Kjernholm (MP) 
Eva-Lena Rodrigo (MP) 
Lars Magnusson (RP) 
Peter Nummert (RP) X 
Staffan Lundmark (RP) X 
Karl Johansson (SD) X ^ 2:1-2:23 
Anna Johansson (SD) 
Sven Pierre (SÖ) X §§ 2:1-2:23 
Maria De Vylder Dernell (SO) X 

cflV1 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utsänd dagordning fastställs. 

Expedieras 
- Komtnunkansliet 

K 

Oh M 1 I >J 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :3 Dnr. KS 2018/0048 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12 
b. Svar på medborgarförslag nr 10/2017 — Anläggning av gång- och cykelväg på 

Röllingbyvägen nr 8-58, 
svar på medborgarförslag nr 13/2017 — Parkering för EU-mopeder i Åkersberga 
centrum, 
svar på medborgarförslag nr 14/2017 - Utbyggnad av Roslagsbanan till 
Skärgårdsstad 
och svar på medborgarförslag nr 17/2017 - Bind ihop kommunen 
med kollektivtrafik 

c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-12-31 från Vård- och omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-12-31 från Socialnämnden 

Expedieras 
— Kansliet 

Justerandes ajjgnaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :4 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

Inga frågor eller svar på interpellationer föreligger vid dagens sammanträde. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandesljsignaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :5 Dnr. KS 2018/0010 

Kommunfullmäktige m.m. budget 2018 och verksamhetsplan 
2019-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Kommunfullmäktige m.m. budget 2018 och verksamhetsplan 
2019-2020. 

Protokollsanteckning (S) 
Alliansens förslag till budget är antagen och är nu kommunens- och kommunfullmäktiges 
budget. Vi socialdemokrater hade gärna sett att kommunen mer konkret förbereder sig för att 
överta den egna överförmyndarverksamheten till Österåker. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta fram och besluta om budget 2018 samt verksamhetsplan 2019-
2020 utifrån Kommunfullmäktiges beslutade direktiv, budgetanvisningar samt budgetramar. 
Kommunfullmäktiges nettoram för 2018 är -12 270 tkr. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12 KS § 2:11. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-02-06. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag med 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, Kommunkansliet 

Justeranaes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :6 Dnr. KS 2017/0362 

Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta reviderad Policy för förvaltning av överlikviditet i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19. 

2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av överlikviditet i ärende 

Sammanfattning 
En revidering föreslås av tidigare antagen Policy för överlikviditet KS 2013/0413. En 
förändring är bl.a. att en riskbegränsning införs som innebär att riskfyllda tillgångar begränsas 
ytterligare. Dessutom finns en reviderad och utvidgad skrivning kring ansvarsfulla placeringar 
vid aktieförvaltning avseende investeringar i företag med huvudsaldig verksamhet i utvinning 
av fossila bränslen. Förändringarna gentemot tidigare policy framgår av Bilaga 2 till 
tjänsteutlåtandet. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12 KS § 2:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19. 

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

Ann-Christine Furustrand (S) b iträder 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 bes varad. 

Expedieras 
- Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet 

KS 2013/0413. 

förslag. 

Justerande; signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:7 Dnr. KS 2017/0363 

Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta reviderad Policy för förvaltning av pensionsmedel i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19. 

2. Upphäva hittills gällande Policy för förvaltning av pensionsmedel i 

Sammanfattning 
En revidering föreslås av tidigare antagen Policy för förvaltning av pensionsmedel KS 
2012/0291 . R evideringarna framgår av bilaga 2 till tjänsteutlåtandet och innebär bl.a. att 
konsolideringsmålet för kommunens pensionsåtagande ska täcka hela pensionsskulden. 
Dessutom finns en reviderad och utvidgad skrivning kring ansvarsfulla placeringar vid 
aktie förvaltning avseende investeringar i företag med huvudsaklig verksamhet i utvinning av 
fossila bränslen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-12-19. 

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

Ann-Christine Furustrand (S) b iträder 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 bes varad. 

Expedieras 
- Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet 

ärende KS 2012/0291. 

förslag. 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF §2:8 Dnr. KS 2016/0167 

Antagande av detaljplan för Österåkers multihall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplan för Österåkers multihall. 

Särskilt yttrande (S) 
Positivt att en multihall byggs. Platsen är bra. Vi saknar dock ritningar och bilder på 
byggnaden. Vi har i ett tidigare skede sett bilder/ritningar på huskroppen som var mycket 
spännande och som vi saknar i underlagt, vi hoppas att huskroppen följer dessa ritningar 
(tror arkitekten heter Kewin Lindeli). Vinkeln placeringen av byggnaden och entrén i 
förslaget bör kvarstå. Fasaden mot Svinningevägen måste ses över vilket bör göras inom 
ramen för de arkitektritningar som finns så att det inte den fasan bara blir en stor vägg. 
Vi saknar konkret beskrivning av vilka sporter som här kommer att kunna utövas. I det 
fortsatta arbetet med multihallen utgår vi ifrån att Idrotts och fritidsalliansen (IFA) ges 
möjlighet att delta. 
Vi vill understryka vikten av att tillräckligt många P-platser tillförs området speciellt då 
parkeringen skall samordnas med nuvarande infartsparkering. Det finns risk för att om för få 
P-platser anläggs att parkering sker längs vägar vilket måst förhindras då det kan hindra 
utryckande brandfordon. 
Vi vill även understryka vikten av att en snygg och upplyst gång och cykelväg anläggs från 
Roslagsbanan station Runö till Multihallen. Att kommunen marknadsför möjligheten att nå 
multihallen via kollektiva färdmedel som Roslagsbanan, och med cykel. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Ledamöterna för (MP) ansluter sig till särskilt yttrande från (S). 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2016-05-25 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för en multihall inom del av fastigheten Husby 4:22. Planförslaget var på samråd 13 februari — 
13 mars 2017 och därefter utställt på granskning 14 december 2017 — 15 januari 2018. 
Inkomna synpunkter sammanfattas i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet, se bilaga 
2 respektive 3. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:3. 
— Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-01. 

-'orts. nästa sida 

MA 
Justerancps signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

Forts. KF § 2:8 

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

Michaela Haga (C) och Roger Johansson (RP) 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 
— Samhällsbyggnads förvaltningen 

förslag. 

Justerahdes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :9 Dnr. KS 2018/0027 

Taxa för Österåkers Stadsnät AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ny taxa för Österåkers Stadsnät AB enligt bilaga till 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-23. 

2. Taxan gäller från det att Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Österåkers Stadsnät har beslutat om förslag till ny taxa för anslutningsavgifter 
samt trafikavgifter för bredband, TV m.m. med anslutning till Österåkers Stadsnät AB's 
fibernätverk. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:15. 
— Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-23. 

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 
Kommunstyrelsens förslag samt att taxan ska gälla från det att Kommunfullmäkdges beslut 
vunnit laga kraft, kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Österåkers Stadsnät AB, Samhällsbyggnadsförvaltning 

förslag. 

Justerandes ^signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:10 Dnr. KS 2017/0337 

Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra 
Fastighets AB (55903 I -2016) samt beslut om arvodesnivå för 
bolagsstyrelsen och revisorer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med 
gällande generella ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers 
kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 
2018-01-16 (bilaga 1). 

2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2). 

3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, 
vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 KF § 9:29 om 
arvodes gruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag -
Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 
2018-01-16 (bilaga 3). 

4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, 
vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i 
gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers 
förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i enlighet 
med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 

5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets 
AB, i enlighet med § 22 i gällande Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda i Österåkers kommun, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4). 

6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB 
ska motsvara villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 
1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med förvaltningens 
tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5). 

F0f1s. nästa sida 

Justerändes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

Forts. KF § 2:10 

7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande 
bolagsstämma rösta för antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt 
val av ledamöter jämte presidieledamöter i Sågra Fastighets AB samt 
lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges 
beslut i detta ärende. 

Sammanfattning 
I samband med Österåkers Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 beslutades om att 
godkänna Österåkers Exploaterings fastigheter AB:s förvärv av Sågra Fastighets AB 
(559031-2061), vilket därmed ingår som en del av Armadakoncernen. 
Härefter har Sågra Fastighets AB för egen del vid extra bolagsstämma 2017-11-21 antagit 
bolagsordning samt förrättat val av styrelseledamöter och revisorer. 
Då nämnda ärenden är av principiell karaktär krävs ägarens, Kommunfullmäktiges, beslut. 
Kommunfullmäktige ska även fatta beslut om antagande av generella ägardirektiv för bolaget 
samt villkor för arvoden och ersättningar, i enlighet med gällande bestämmelser. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16. 

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 bes varad. 

Expedieras 
— Armadakoncernen, Sågra Fastighets AB, Kommunkansliet, Personalenheten 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:1 I Dnr. KS 2017/0382 

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner 
(motionsstatistik) och medborgarförslag 
(medborgarförslagsstatistik) per 2018-01 -31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Notera förteckning över motioner till protokollet med uppgift om att det 
finns 25 väckta motioner, som inte är färdigbehandlade per 2018-01-31. 

2. Notera förteckning över medborgarförslag till protokollet med uppgift 
om att det finns 23 väckta medborgarförslag, som godkänts för 
remittering och som inte är färdigbehandlade per 2018-01-31. 

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. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 

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 bli fullmäktiges beslu t samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

Justefandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:12 Dnr. KS 2018/0049 

Inrättande av t illfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser för år 2017 samt ansvarsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 
ledamöter, för beredning av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning 
med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2017, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Österåkers kommun samt de bolag och organisationer där Österåkers 
kommun är ägare eller annars har intressen. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att 
Kommunfullmäktiges beslut gällande ansvarsprövning med anledning 
av ärendet om Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2017, för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt de 
bolag och organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars 
har intressen, vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2017 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt 
Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms 
brandförsvar, Kommunalförbundet Norrvatten, Samordnings förbundet Södra Roslagen, 
Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus, Visit Roslagen AB, OGAB Fastighet 6 AB, 
Långängens Fastighets AB och Österåkers Återvinningscentral AB föreslås inrättande av ett 
särskilt beredningsorgan, bestående av 1 ordförande och 2 ledamöter, vilka väljes av 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-05. 

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

Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

Forts. KF §2:12 

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 
— Kommunkansliet 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :13 Dnr. KS 2017/0287 

Komplettering till Budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens område 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa taxa för tillsyn inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
område enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehåliare. 

2. Besluta att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken även ska omfatta 
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehåliare. 

3. Besluta att komplettera taxetexten "Ny ansökan om stadigvarande 
tillstånd för allmänheten/slutet sällskap inklusive catering" med 
meningen Gäller även vid ägarskifte. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade den 29 augusti 2017 beslut om förslag till budget 
2018, verksamhetsplan 2019-20 inklusive taxor för nämndens område. Inför att ärendet gick 
vidare för beslut i Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF) föll några rader i 
bilagan bort. 

Beslutsunderlag 
— Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-02-12, KS § 2:14. 
— Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2018-01 -11. 

Förslag till beslut 
Michaela Haga (C) 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 bes varad. 

Expedieras 
— Mi ljö- och hälsoskyddsenheten, Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, 

Redovisningsenheten, Controller MUN, Kommunkansliet 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:14 Dnr. KS 2014/0251 

Val av tillfä lligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser avseende år 2017 samt ansvarsprövning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser 
avseende år 2017 samt ansvarsprövning, väljs: 

Ingela Gardner (M) ordförande 
Bengt Svensson (L) ledamot 
Hilda Gonzales (S) ledamot 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser avseende år 2017 samt ansvarsprövning. 

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

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

Expedieras - Kansliet, De valda 

Justerändes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :15 Dnr. KS 2014/0251 

Val av styrelse i Sågra Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till styrelse i Sågra Fastighets AB väljs: 

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

ordförande 
l:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val till styrelsen i Sågra Fastighets AB tiden från den 
årsstämma, som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

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

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

Expedieras - Kansliet, Bolaget 

justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:16 Dnr. KS 2014/0251 

Val av högst 2 lekmannarevisorer med I suppleant till Sågra 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till lekmannarevisorer med suppleant i Sågra Fastighets AB, väljs: 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant till 
Sågra Fastighets AB för samma period som gäller för bolagets revisor. 

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

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

Expedieras — Kansliet, Bolaget 

Bengt Olin (S) 
Ann-Katrin Flodén (M) 
Birgitta HalJing (RP) 

lekmannarevisor 
lekmannarevisor 
lekmannarevisorssuppleant 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:17 Dnr. KS 2014/0251 

Val av nya nämndemän vid Attunda Tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Val av nya nämndemän efter Vilma Björk (C) samt efter 
Dick Lindén (ÖP), bordläggs. 

Sammanfattning 
Attunda Tingsrätt har meddelat att Österåkers kommun ska välja 2 nya nämndemä n efter 
Vilma Björk (C) och Dick Lindén (ÖP), för resterande del av ma ndatperioden 
2016-01-01-2019-12-31. 

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 — Kansliet, Attunda Tingsrätt 

rft# Justerande,; : ndé; signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :18 Dnr. KS 2014/0251 

Övriga valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlagda val med anledning av tidigare beviljade entlediganden 

1. Björn Winnerfeldt (L) väljs till ny ersättare i Va lnämnden för resterande del av 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

2. Kerstin Lidman (L) väljs till ny ersättare i Produktionsstyrelsen för resterande 
del av mandatperioden 2018-01-01-2018-12-31 

3. Catharina Hellberg (M) väljs till ny ersättare i Valnämnden för resterande del av 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar bordlagda val med anledning av endediganden. 

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 
— Kansliet, De valda, Valnämnden, Produktionsstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF §2:19 Dnr. KS 2017/0102 

Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i 
kommunal verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion nr 6/2017 bordläggs då motionären ej är närvarande vid dagens 
sammanträde. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om motion nr 6/2017 kan bordläggas då motionären ej är 
närvarande vid dagens sammanträde och finner frågan med ja be svarad. 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :20 Dnr. KS 2017/0329 

Svar på motion nr 20/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Har vi tillräckligt med skyddsrum? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motion nr 20/2017 besvarad med hänvisning till att regeringen och 
riksdagen förordar att man avvaktar nybyggnation av skyddsrum samt att 
det enligt gällande lagstiftning är varje enskild fastighetsägare som 
beslutar om eventuell nybyggnation. 

Reservationer 
Ledamöterna för (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Ledamöterna för (RP) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Miljöpartiet anser att informationen om skyddsrum på kommunens hemsida är bristfällig och 
bör förbättras. 

Sammanfattning 
I e n motion väckt i Kommunfullmäktige ställer sig motionären frågan om antalet skyddsrum 
är tillräckliga samt föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över tillgäng och skick på 
de befintliga skyddsrum som finns, samt att samtal förs för att säkra tillgången på skyddsrum 
framöver. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-02-12 § 2:19. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-01-24. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-03. 

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

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

Björn Molin (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Forts. nästa si cla 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

Forts. KF §2:20 

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

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

Omröstningen utfaller med 29 ja-röster, 19 nej-röster, 2 har avstått och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 2:20 

Expedieras 
-Kommunkansliet 

Ju aturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2018 03 05 Bilaea 2:20/2018 
KF 2/2018 

Mandatfördelning M:14, S:12, L: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 
(M) Christina Funhammar X X 
(AI) Kenneth Netterström Berndt Hogreve (M) X 
(M) Pär Lindforss X X 
(M) Jeanette Widén X 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) Josefine Radonné X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Österlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(c) Björn Pålhammar X X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(ÖP) Franz Heinel X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Jörgen Palmberg X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Marie Ende X X 
(s) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Yiklund X Cecilia Ringstedt (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(S) Tommy Rindevall X X 
O7) Francisco Contreras 
O7) Bo Edlén X Andreas Lennkvist Manriquez (V) X 
(MP) Michael Solandet X X 
(MP) Heidi 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) Roger Johansson X X 
(RP) Björn Rapp X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(SD) Peter Wihlner X X 
(SD) Lennart Ljungqvist X Karl [ohansson (SD) X 
(SÖ) Marie Wengse X Sven Pierre (SÖ) X 
(s) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 29 19 2 

Österåker 

mrostn 
K 

slista KF bilaga 220-201 { Uppdaterad 2018-03-15 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2 :21 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

Inga nya motioner eller interpellationer har inkommit inför dagens 
sammanträde. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

cpi y H 
Justerändes) signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:2 2 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag nr 4/2018 - Båt som skärgårdsindikator - godkänns 
för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

2. Medborgarförslag nr 5/2018 - Allmänpolitisk debatt - godkänns för 
remittering till Kommunstyrelsen samt till Kommunfullmäktiges 
gruppledare varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever med 
särskilda behov - godkänns för remittering till Byggnadsnämnden samt 
till Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt 
beslut med anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 4/2018, nr 5/2018 och nr 6/2018 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2018-02-20. 

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

Expedieras - Kommunkansliet, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden 

Justerandffls signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-03-05 

KF § 2:23 

Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 19.50. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


