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0 Österåker 
Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 22 oktober 2018 

§§ Ärende 

KF § 7:1 Alderspresidenten öppnar sammanträdet 

KF § 7:2 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

KF § 7:3 Fastställande av dagordning 

KF § 7:4 Anmälningar 

KF § 7:5 Länsstyrelsens protokoll avseende slutgiltig rösträkning och mandatfördelning 
angående val till Kommunfullmäktige 2018-09-09 

KF § 7:6 Val av Kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

KF § 7:7 Val av Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, förste vice ordförande samt 
andre vice ordförande för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

KF § 7:8 Val av Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

KF § 7:9 Övriga Valärenden 

KF § 7:10 Val av kommunens revisorer, för granskning av den kommunala verksamheten 
under mandatperioden 2019-01 -01 - 2022-12-31 

KF § 7:1 I Frågor och interpellationer 

KF § 7:12 Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning 

KF § 7:1 3 Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och cykelväg mellan 
Täljö och Rydbo 

KF § 7: 14 Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01 -01 - 2018-08-3 I 

KF § 7:1 5 Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2 

KF § 7:16 Mark- och genomförandeavtal f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.) 

KF § 7:17 Antagande av detaljplan f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.) 

KF § 7:18 Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 
samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2019 

KF § 7:19 Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet 
Storstockholms brandförsvar samt revidering av förb undsordning för 
Kommunalförbundet Norrvatten med anledning av ny kommunallag 

b ^ 



ö Österåker 
KF § 7:20 Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun 

KF § 7:21 Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Kom munallagen 

KF § 7:22 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019 

KF § 7:23 Nya motioner och interpellationer 

KF § 7:2 4 Svar på in terpellation nr 6/2018 

KF § 7:25 Inkomna medborgarförslag 

KF § 7:26 Sammanträdets avslutande samt information om tid för nästa sammanträde 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF §7:1 

O 

Alderspresidenten öppnar sammanträdet 

I enlighe t med Kommunfullmäktiges arbetsordning tjänstgör den som varit ledamot i 
fullmäktige längst (ålderspresidenten) som ordförande intill att presidievalet har förrättats. 

Ålderspresidenten Johan Boström (M) hälsar det ny tillträdda Kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare, välkomna till det första sammanträdet för mandatperioden. 

b K 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:2 

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 Akersberga 
Kanalen, Tidningen Mitt I Södra Roslagen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och 
Dagens Nyheter. 

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommun fullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 7:2 /2018 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 31 
oktober kl. 13.00 i kommunkansliet, Alceahuset, Akersberga. 
Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens webbplats och på 
den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Akersberga. 

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

Bilaga 7:2/2018 Närvarolista 

W h 
sterandes signatur signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Öste råkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2018-10-22 
Mandatfördelning: M:18, S:9, L:4, C:3, KD:2, RP:5, V:3, MP:2, SD:5 
Bilaga 7:2/2018 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 
Namn Närv Ersättare 

Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (AI) X 
Eliza Roszkowska Öberg (M) X 
Christina Funhammar (M) X 
Kenneth Netterström (AD X 
Isabelle Ankarfjärd I äger (M) X 
Jeanette Widén (M) Mats Höjbrant (M) 
Conny Söderström (M) X 
Fredrik Rosengren (M) X 
Anneli Hogreve (M) X 
Conny Ling (M) X 
Camilla Grimsbv Klein (M) X 
Lotta Holmgren (M) X 
[osefine Radonné (M) X 
Anneli Widén (M) X 
Bror Jansson (M) X 
Mathias Lindow (L) X 
Jenny Nordström (L) X 
Peter Bilow (L) X 
Monica Kiellman (L) X 
Michaela Haga (C) X 
Anne-Li I lilbert (C) X 
Björn Pålhammar (C) X 
Arne Ekstrand (KD) X 
Mikael Ottosson (KD) X 
Ann-Christine Furustrand (S) X 
Anas Abdullah (S) X 
Mats Larsson (S) X 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Jörgen Palmberg (S) X 
Ingela Westerlund (S) X 
Lars Frid (S) X 
Kristina Embäck (S) X 
Jonas Jonsson (MP) X 
Michael Solander (MP) X 
Francisco Contreras (V) Christina Wulff (V) 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) X 
Norma Aznar (V) X 
Björn Molin (RP) X 
Hans Hellberg (RP) X 
Roger Johansson (RP) X 
Ivar Horst (RP) X 
Peter Nummert (RP) X 

Erik De Rouville (SD) X 
Ulrika Hillgren (SD) X 
Thomas Rapola (SD) X 
Bo Blomgren (SD) Anders Borelid (SD) 
Lennart Ljungqvist (SD) 
Margareta Olin (S) X 
Johan Boström (M) X 
Ingela Gardner (M) Berndt I-IogreveJM)^ 

0 Österåker 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2018-10-22 

Bilaga 7:2/2018 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av 
Namn Närv. Tjänstg 

Berndt Hogreve (M) ^ 7:1-7:26 ^ 7:1-7:26 
Mats Höjbrant (M) ^ 7:1-7:26 ^ 7:1-7:26 
Gunnar Hallberg (M) ^ 7:1-7:26 
Birgitta Netterström (M) ^ 7:1-7:26 
Gunnar Fristedt (M) ^ 7:1-7:26 
Richard Orgård (M) ^ 7:1-7:23 
Annika Lööv (M) ^ 7:1-7:26 
Johan Carselind (M) ^ 7:1-7:26 
Kim Ske ning (M) 
Ritva F.lg (L) ^ 7:1-7:26 
Sofia Almgren (L) ^ 7:1-7:26 
Monica Hinders (C) 
Christine Segard (C) ^ 7:1-7:26 
Magnus Hultgren (KD) §§ 7:1-7:26 
Kerstin Sundberg (KD) ^ 7:1-7:26 
Anders Pettersson (S) ^ 7:1-7:26 
Amanda Ringstedt (S) 
Hans Boström (S) ^ 7:1-7:26 
Eva Börjesson (S) ^ 7:1-7:26 
Tommy Rindevall (S) §§ 7:1-7:26 
Svante Johansson (MP) §§ 7:1-7:26 
Ronny Ekström (MP) 
Christina Wulff (V) §§ 7:1-7:26 ^ 7:1-7:26 
Josefina Fogelin (V) 
Staffan Lundmark (RP) 
Erik Lorinder (Rp) ^ 7:1-7:26 
Thomas Klementsson (RP) ^ 7:1-7:26 
Karin Granström (SD) 
Anders Borelid (SD) ^ 7:1-7:26 §§ 7:1-7:26 
Leif Karlsson (SD) 

0 Österåker 
usterare (2/2) 

K 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :3 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderad dagordning fastställs. 

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 4e- Protokoll från 
dagens extrainsatta Kommunstyrelsesammanträde. Paragraf från protokollet kompletterar 
handlingarna för ärende 13 - Delårsrapport för Österåkers kommun. 

Ordföranden informerar därtill om kompletterande handlingar som distribuerats i ärende 10a 
och 10b innebärande interpellationssvar, ärende 13 innebärande utbytessida 47 av 52 i 
delårsrapport för Österåkers kommun samt revisorernas delårsrapport med beslutsförslag. 
Därtill har två motioner samt interpellation nr 6/2018 med tillhörande interpellationssvar 
delats till Kommunfullmäktige. 

Ordföranden frågar fullmäktige om reviderad dagordning kan fastställas och finner frågan 
med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justeitandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:4 Dnr. KS 2018/0048 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-24 
b. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 
c. Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 39, nr 40 samt nr 

41 från Kommunfullmäktige 
d. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av intrångsskydd 
e. Protokoll från Kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde 2018-10-22 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Just irer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:5 Dnr. KS 2018/0293 

Länsstyrelsens protokoll avseende slutgiltig rösträkning och 
mandatfördelning angående val till Kommunfullmäktige 2018-09-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna samt notera Länsstyrelsens protokoll avseende slutlig 
rösträkning och mandatfördelning angående val till kommunfullmäktige 
2018-09-09, till protokollet, 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har beslutat att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Österåkers 
kommun i enlighet med protokoll avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning, vilket 
skett enligt reglerna i 13 och 14 kapitlet vallagen. Kommunfullmäktige har att godkänna samt 
notera Länsstyrelsens protokoll avseende slutlig rösträkning och mandatfördelning angående 
val till kom munfullmäktige 2018-09-09, till protokollet. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag daterat 2018-10-09 

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

Expedieras 
- Akten, Länsstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

G Österåker 

KF §7:6 Dnr. KS 2018/0283 

Val av Komm unfullmäktiges valberedning för perioden 
2018-10-22-2022-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Kommunfullmäktiges valberedning för perioden 
2018-10-22 - 2022-10-14 väljes; 
Anneli Hogreve (M) ordförande 
Monica Kjellman (L) vice ordförande 
Rosita Olsson Palmberg (S) ledamot 
Ivar Horst (RP) ledamot 
Anders Borelid (SD) ledamot 
Anne-Li Hilbert (C) ledamot 
Francisco Contreras (V) ledamot 
Michael Solander (MP) ledamot 
Mikael Ottosson (KD) ledamot 

Fredrik Rosengren (M) ersättare 
Anders Pettersson (S) ersättare 
Peter Nummert (RP) ersättare 
Thomas Rapola (SD) ersättare 
Ritva Elg (L) ersättare 
Björn Pålhammar (C) ersättare 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) ersättare 
Svante Johansson (MP) ersättare 
Arne Ekstrand (KD) ersättare 

2. Omedelbart justera Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
Kommunfullmäktiges valberedning för perioden 
2018-10-22 - 2022-10-14. 

Sammanfattning 
Då den tidigare Valberedningens mandatperiod upphört föresläs att en ny Valberedning väljs 
som motsvarar den politiska sammansättningen hos det nya Kommunfullmäktige. 

'or/s. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

Forts. KF § 7:6 

Förslag till beslut 
Ordföranden ber fullmäktige om nominering av representanter för samtliga partie r som finns 
representerade i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ledamöter nominerar; 
Anneli Hogreve (M) ledamot 
Rosita Olsson Palmberg (S) ledamot 
Ivar Horst (RP) ledamot 
Anders Borelid (SD) ledamot 
Monica Kjellman (L) ledamot 
Anne-Li Hilbert (C) ledamot 
Francisco Contreras (V) ledamot 
Michael Solander (MP) ledamot 
Mikael Ottosson (KD) ledamot 

Fredrik Rosengren (M) ersättare 
Anders Pettersson (S) ersättare 
Peter Nummert (RP) ersättare 
Thomas Rapola (SD) ersättare 
Ritva Elg (L) ersättare 
Björn Pålhammar (C) ersättare 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) ersättare 
Svante Johansson (MP) ersättare 
Arne Ekstrand (KD) ersättare 

Som ordförande i Valberedningen nomineras Anneli Hogreve (M). 
Som vice ordförande i valberedningen nomineras Monica Kjellman (I,). 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighe t med fullmäktiges 
nominering och finner frågan med ja besvarad. 
Ordföranden frågar om beslutet kan justeras omedelbart och finner frågan med ja besvarad. 

Omedelbar justering 

Margareta Olin (S) 

• l 

J m Boström (M) Bror Jansson (M) 

Expedieras 
— Akten, kommunkansliet, De valda 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :7 Dnr. KS 2018/0283 

Val av Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, förste vice 
ordförande samt andre vice ordförande för perioden 
2018-10-22-2022-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ingela Gardner (M) väljs till Kommunfullmäktiges ordförande för 
perioden 2018-10-22 - 2022-10-14. 

2. Johan Boström (M) väljs till Kommunfullmäktiges förste vice 
ordförande för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14. 

3. Margareta Olin (S) väljs till Kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

4. Omedelbart justera Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
Kommunfullmäktiges presidium (ordförande, förste vice ordförande 
samt andre vice ordförande) för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, 
förste vice ordförande samt andre vice ordförande för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) föreslår Ingela G ardner (M) som 
ordförande, Johan Boström (M) som förste vice ordförande samt Margareta Olin (S) som 
andre vice ordförande i Kommunfullmäktige för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14. 

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

Omedelbar justering 

Bror Jansson (M) i Boström (M) 

Expedieras- Akten, kommunkansliet, De valda 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF §7:8 Dnr. KS 2018 /0283 

Val av Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 
2018-10-22-2022-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 
2018-10-22 - 2022-10-14 väljes; 
Michaela Fletcher (M) gruppledare 
Rosita Olsson Palmberg (S) gruppledare 
Björn Molin (RP) gruppledare 
Bo Blomgren (SD) gruppledare 
Michaela Haga (C) gruppledare 
Francisco Contreras (V) gruppledare 
Jonas Jonsson (MP) gruppledare 
Arne Ekstrand (KD) gruppledare 

2. Val av gruppledare för (L) för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14, 
bordläggs. 

3. Omedelbart justera Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 
2018-10-22 - 2022-10-14. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 
2018-10-22 - 2022-10-14. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) för eslår följande personer som gruppledare 
efter nominering från partierna: 
Michaela Fletcher (M), Rosita Olsson Palmberg (S), Björn Molin (RP), Bo Blomgren (SD), 
Michaela Haga (C), Francisco Contreras (V), Jonas Jonsson (MP) och Arne Ekstrand (KD) 
samt föreslår att val till gruppledare för (L) bo rdläggs. 

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

I :orts. nästa sida 

—i v 
JusterandeTsignaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

Forts. KF § 7:8 

Omedelbar justering 

^ ÖL-
vfareareta Olin (S) Boström (M) Bror Jansson (M) 

Expedieras 
- Akten, kommunkansliet, De valda 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :9 Dnr. KS 2018/0283 

Övriga Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entledigandet! 
1. Kristina Lemon (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Miljö-och 

hälsoskyddsnämnden. 

2. Johan Selenius Rosengren (RP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Byggnadsnämnden. 

3. Karin Granström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

4. Leif Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Val med anledning av entlediganden 
5. Anne-Li Hilbert (C) väljs till ny ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 

resterande del av mandatperioden 2018-01-01-2018-12-31. 

6. Roger Johansson (RP) väljs till ny ledamot i Byggnadsnämnden för resterande 
del av mandatperioden 2018-01-01-2018-12-31. 

Bordlagda val 
7. Val av ny nämndeman vid Attunda Tingsrätt för (C) 

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

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

ersättaren Karin Granström (SD) och ersättaren Leif Karlsson (SD) avseende 
mandatperioden 2018-10-15-2022-10-14. 

Omedelbar justering 
9. Omedelbart justera besluten avseende övriga valärenden. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar bordlagda val, begärda entlediganden samt nya val. 
I'or/s. nästa sida 

Juste\]andes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

forts. Kl7 § 7:9 

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

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

Omedelbar justering 

Expedieras 
- Kansliet, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Stockholms 

Län, 

Bror Jansson (M) Boström (M) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:10 Dnr. KS 2018/0283 

Val av kommunens revisorer, för granskning av den kommunala 
verksamheten under mandatperioden 2019-01-01 -2022-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till kommunens revisorer för granskning av den kommunala 
verksamheten under mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 väljes; 
Ann-Katrin Flodén (M) ledamot 
Birgitta Halling (RP) ledamot 
Jan Winberg (KD) ledamot 

2. Val av resterande revisorer inklusive val av ordförande och vice 
ordförande för perioden 2019-01-01 - 2022-12-31, bordläggs. 

3. Omedelbart justera Kommunfullmäktiges beslut avseende val av 
kommunens revisorer för perioden 2019-01-01 — 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av kommunens revisorer för perioden 
2019-01-01 -2022-12-31. 

Förslag till beslut 
Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (NI) föreslår följande personer som ledamöter av 
kommunens revisorer: 
Ann-Katrin Flodén (M), Birgitta H alling (RP) och Jan Winberg (KD). 

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

Omedelbar justering 

Bror Jansson (TvI) Margareta.Olin (S) Johan Boström (M) 

Expedieras 
- Akten, kommunkansliet, De valda 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :1 I Dnr. KS 2018/0131 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

1. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvarat 
interpellation nr 4/2018 - Planen har spruckit, och eleverna får betala 
- av Ann-Christine Furustrand (S). 

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Lindow (L) har besvarat 
interpellation nr 5/2018 - Frågor till Mattias Lindow om Vattensäker kommun 
- av Marie Ende (S) och Kristina Embäck (S). 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:12 Dnr. KS 2018/0275 

\ 

Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för 
Friidrottsutrustning 

Kommunfullmäktiges beslut 

För att möjliggöra iordningsställande av friidrottsanläggningen 
omfördelas 0,74 mnkr i 2018 års investeringsbudget. Projekten skate-, 
cykel- och ungdomspark minskas med 0,5 mnkr, Biskopstuna minskas 
med 0,1 mnkr, Bastu Domarudden minskas med 0,1 mnkr och Tingshuset 
Norrö minskas med 0,04 mnkr. 

Sammanfattning 
En omfördelning av 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra iordningsställande av 
friidrottsanläggning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-09-24, KS § 9:18. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-09-17. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifal l till Kommu nstyrelsens 
förslag med redaktionell ändring av namn på investeringspost, från "Tunaborgen" till korrekt 
namn "Biskopstuna". 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Komm unstyrelsens förslag inklusive 
redaktionell ändring av namn pä investeringspost och frågar om detta även kan bli 
fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Budget- och kvalitetsenheten 

Jus :erandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :13 Dnr. KS 2018/0206 

Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och 
cykelväg mellan Täljö och Rydbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

4 mnkr avsätts i 2018 års investeringsbudget för att möjliggöra 
iordningsställande av cykelstråk mellan Täljö och Rydbo. Projektet 
Margretelundsvägen - Söralidsvägen, dubbla körfält väg 276 minskas med 
motsvarande summa. 

Sammanfattning 
En omfördelning av 2018 ars investeringsbudget görs för att möjliggöra iordningsställande av 
cykelstråk mellan Täljö och Rydbo. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-09-24, KS § 9:19. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-17. 

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

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 
- Samhällsbyggnads förvaltningen, Budget- och kvalitetsenheten 

förslag. 

Justferandes signaturer Utdragsbestyrkande 



£5 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:1 4 Dnr. KS 2018/0067 

Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01 -01 - 2018-08-3 I 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Notera delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01-01 - 2018-08-31 till 
protokollet med redaktionella ändringar på sidan 47. 

2. Notera revisorernas delårsrapport för år 2018 till protokollet. 

Särskilt yttrande 
Hantering och framförallt tiden för att läsa handlingarna inför klubbslaget beträffande 
delårsrapporten har varit alltför snålt tilltagen. Det bör dessutom inte vara preliminära 
handlingar som skickas ut, utan ett faktiskt beslutat förslag till beslut frän KS. 
Rosita Olsson Palmberg (S) 

Sammanfattning 
Kommunens ekonomiska resultat för bokslutsperioden 2018-01-01—2018-08-31 är ett 
överskott om 68,1 mnkr. Prognosen för helåret är ett överskott om 39,0 mnkr , vilket är 17,0 
mnkr mer än budget. Koncernens resultat är för bokslutsperioden ett överskott om 90,7 
mnkr. Kommunens revisorer har granskat Österåkers kommuns delårsrapport 
2018-01-01 - 2018-08-31 via en granskningsrapport - revisorernas delårsrapport. 
Redaktionella ändringar på sidan 47 innebär att punkten "Lokal- och platsbrist i centrala för-
och grundskolor " ändras till "Högt söktryck till centrala för- och grundskolor" samt att punkten 
"Särskild undervisningsgrupp inom grundskola, Skolakuten, startas 'andras till "Kommunal 
resurssko/a har startats som särskild undervisningsgrupp inom grundskola". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-10-22, § 11:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-11. 
- Beslutsförslag avseende revisorernas delårsrapport daterat 2018-10-16 

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

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att även beslutsförslag avseende revisorernas delårsrapport daterat 
2018-10-16 föreligger och frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet Kommunstyrelsens 
förslag samt enligt besluts förslaget och finner frågan med ja besvarad. 

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

Kommunkansliet, Revisorerna 

Jus :erandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :15 Dnr. KS 2016/0304 

Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplan för Björnhammarvarvet del 2. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen för Björnhammarvarvet del 2 är att möjliggöra varvs- och 
småbåtshamnsverksamhet inom 8 fastigheter, varav 4 idag är befintliga vill a fastigheter. 
Varvsverksamheten får inte vara störande eller innebära några risker för omgivningen, med 
hänsyn till boendes hälsa och säkerhet. Inom en befintlig strandfastighet säkerställs 
möjligheten för bostadsbebyggelse 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-09-24, § 9:3. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-14. 

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

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Juäferandes signaturer Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7 :16 Dnr. KS 2018/0273 

Mark- och genomförandeavtal f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna mark- och genomförandeavtal för f.d. Bergsättraskolan 
(Tråsättra 1:94 m.fl.). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11 (KS § 1:6) att ge Samhällsbyggnads förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för F.d. Bergsättraskolan. Ett detaljplaneförslag för F.d. 
Bergsättraskolan finns upprättat för antagande. Detaljplaneområdet omfattar en yta om ca 2,6 
ha. Kvartersmark planläggs för bostäder och övrig plan för allmän plats, gata och 
grannskapspark. Ett mark- och genomförandeavtal avseende genomförandet av detaljplanen 
för f.d. Bergsättraskolan har tagits fram mellan exploatören BoKlok mark och exploatering 
AB, Österåkers kommun och Österåkersvatten AB. Syftet med avtalet är bl.a. att reglera 
parternas åtaganden gentemot varandra, reglera ansvar för utbyggnad och kostnader för 
anläggningar inom allmän platsmark, kvartersmark, anslutning till allmänna Va-anläggningar 
samt marköverlåtelser. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-10-10, § 10:4. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-09-14. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela F letcher (M) yrkar bifall till Kommun styrelsens 
förslag. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

m.fl.) 

Jusferandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:1 7 Dnr. KS 2016/0348 

Antagande av detaljp lan f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). 

Särskilda yttranden 
Vi vill understryka vikten av att kommunen fortsätter sitt trafiksäkerhetshöjande arbete på 
Söralidsvägen med till exempel hastighetssänkande åtgärder och att information om detta 
kommuniceras och går att följa på till exempel kommunens webb. Därtill ser vi gärna att här 
byggs med blandade boendeformer, dvs även hyresrätter. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Ledamöterna för (MP) biträder (S) särskilda y ttrande. 

Vi ser att det finns ett behov av billigare och tillgängligare bostäder i Österåker, särskilt för 
ungdomar. Vi anser därför att 50% av de tilltänkta bostäderna i detaljplanen borde vara 
reserverade för hyreslägenheter. 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

Sammanfattning 
En detaljplan har tagits fram för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.). Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra bostäder intill Margretelund centrum, en ny grannskapspark 
samt nya gatukopplingar. Detaljplanen utgör ca 2,6 ha. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-10-10, § 10:3. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-07-31. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fle tcher (M) yrkar bifall til l Kommunstyrelsens 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela F letchers (AI) yrkande. 

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 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förslag. 

.b 
Justera :erandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:1 8 Dnr. KS 2018/0089 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 
för år 2017 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Partiernas redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte 
granskningsrapporter för år 2017 noteras till protokollet. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att i ärendet om Budget för år 2019, 
inbegripa finansiering för och beslut om utbetalning av partistöd för år 

Sammanfattning 
De 11 partier som fanns representerade i Österåkers Kommunfullmäktige mandatperioden 15 
oktober 2014 till och med 14 oktober 2018 har i enlighet med Kommunallagens (KL) regler 
inkommit med redovisningar av hur partistödet för år 2017 fördelats, samt 
granskningsrapporter. I förelig gande ärende föreslås partiernas redovisningar noteras till 
protokollet samt förslag om att inkorporera finansiering för och beslut om utbetalning av 
partistöd för år 2019, i ärende om Budget för år 2019. 

Beslutsunderlag 
- Kom munstyrelsen har behandlat ärendet 2018-09-24, § 9:12. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-28. 

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

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

Expedieras 
- Ekonomienheten, Budget- och Kvalitetsenheten, Controller KS/KF, Kommunkansliet 

för år 2019 

2019. 

förslag. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:1 9 Dnr. KS 2018/0195 

Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar samt revidering 
av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten med 
anledning av ny kommunallag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad förbundsordning samt reviderat reglemente för 
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar antas att gälla 
tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

2. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten 
godkänns att gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Kommunalförbunden Storstockholms brandförsvar samt Norrvatten har inkommit till 
kommunen med begäran om revidering av förbundsordning och reglemente respektive 
förbundsordning. Revideringarna föreslås med anledning av ny kommunallag från 1 januari 
2018. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-09-24, § 9:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-13. 

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

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 
- Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, Kommunalförbundet Norrvatten, 

Kommunkansliet 

förslag. 

Justårandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:20 Dnr. KS 2018/01 14 

Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun fastställs att 
gälla från och med 2019-01-01. 

2. Arkivreglemente för Österåkers kommun OFS 2010:1 
(dnr KS 2010/23-003), upphör att gälla 2018-12-31. 

Sammanfattning 
Det nuvarande arkivreglementet i Österåkers kommun är föråldrat och behöver uppdateras. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog år 2015 fram nya up pdaterade råd om styrning av 
den kommunala arkivverksamheten. SKL konstaterar i sina råd bland a nnat att kommunernas 
arkivreglementen är en blandning av föreskrifter och upprepning av lagtext samt att de borde 
anpassas till att även omfatta arkivvård av digital information. 

Beslutsunderlag 
- Kom munstyrelsen har behandlat ärendet 2018-09-24, § 9:14. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-08-08. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bi fall till Kommunstyrelsens 

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

Expedieras 
— Kommunkansliet 

förslag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:2 1 Dnr. KS 2018/0212 

Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Ko mmunallagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet 
avseende nämndernas redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag 
som fullmäktige lämnat till dem med stöd av Kommunallagens 
bestämmelser. 

Sammanfattning 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning 19 § framkommer att redovisning från nämnderna 
enligt Kommunallagens (KL) ska ske till Kommunfullmäktige vid ordinarie 
oktobersammanträde. Kommunallagens 6 kap 5 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd 
av 5 kap 2 § och 5 kap 4 §. De hänvisade paragraferna anger: 
"Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ä rende eller en 
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag elle r annan 
författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna" samt 
"I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra ät en 
nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som 
fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan författning". 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-10-10, § 10:5. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-02. 

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

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer \ sy Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:2 2 Dnr. KS 2018/0256 

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 vid följande tillfallen 
under 2019: 
28 januari, 4 mars, 29 april (sammanträdet börjar klockan 15.00), 13 maj, 
17 juni, 16 september, 21 oktober, 25 november (sammanträdet börjar 
klockan 13.00) och 9 december. 

2. Annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i 
Tidningen Kanalen, Tidningen Mitti, Tidningen Skärgården samt 
Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

3. Kostnaden för annonsering under 2019 finansieras inom 
Kommunstyrelsens ram. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har arbetat fram förslag pä sammanträdestider för Kommunfullmäktige 
(KF) samt förslag om annonsering samt kostnad. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-09-24, § 9:15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-07-31. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michacla Fletcher (M) yrkar bifall till Kommuns tyrelsens 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet, Samtliga nämnder 

förslag. 

Justjerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

O Österåker 

KF § 7:23 Dnr. Respektive motion, KS 2018/01 3 I 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motioner nr 16/2018 och nr 17/2018 får väckas och remitteras till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

2. Intcrpcllation nr 6/2018 får ställas och besvaras vid dagens 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 2 motioner. 

Av 
1. Motion nr 16/2018 Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

- Motion angående CEMR-deklarationen 

2. Motion nr 17/2018 - Besvärande avloppsstank Hans Hellberg (RP) 
i Margretelund 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 1 intcrp cllation. 

Av 
1. Interpellation nr 6/2018 - Resursskola blev "skolakut" Ann-Christine Furustrand (S), 

hur gick det till? 

Ordföranden konstaterar att Michaela Fletcher (M) önskar besvara interpellation nr 6/2018 
vid dagens sammanträde. Skriftligt svar har delats ut. 
Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och besvaras vid dagens sammanträde samt 
finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

)-

Just ?randes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:24 Dnr. KS 2018/0131 

Svar på interpellation nr 6/2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har besvara t interpellation nr 
6/2018 - Resursskola blev "skolakut" hur gick det till? 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 1 i nterpellation som medgivits besvaras vid dagens 
sammanträde i enlighet med föregående paragraf. 

Av 
1. Interpellation nr 6/2018 - Resursskola blev "skolakut" Ann-Christine Furustrand (S), 

hur gick det till? 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Jusflerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7:2 5 

Inkomna medborgarförslag 

Inga medborgarförslag har inkommit. 

O Österåker 

l>~ 
Jusjjierandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-10-22 

KF § 7: 26 

Sammanträdets avslutande samt information om tid för nästa 
sammanträde 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 20:40 samt medde lar om starttid kl. 13.00 för 
nästa sammanträde den 19 november 2018. 

jus:erandes signaturer Utdragsbestyrkande 


