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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 
O Österåker 

KF § 6:1 

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två 
justerare 

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

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

Sammanträdet förklaras i laga ordning udyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 6:1 /2016 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras fredagen den 30 
september kl. 09.00 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) och Margareta Olin (S) samt Bror 
Jansson (M). 

Ingela Gardner (M) valdes till justerare från och med paragraf § 6:6 i stället för 
Bror Jansson (M). 

Bilaga 6:1/2016 Närvarolista 

^Justeringen inleddes utsedd tid, men ajournerades då justerarna kom överens om att 
återuppta justeringen måndagen den 3 oktober efter kompletterande information. 

. ~—turer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2016-09-19 
Mandatfördelning: M:14, S:12, L:5, C:2, KD:2, ÖP:2, RP:5, V:2, i\IP:4, SD:2, SÖ:1 
Bilaga 6 :1/2015 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 

U Österåker 

Namn Närv Ersättare 

Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (M) X 
Christina Funhammar (M) 55 6:1-6:5 Gunnar Hallberg (M) 55 6:6-6:18 
Kenneth Netterström (M) X 
Pär Lindforss (M) X 
Jeanette Widén (M) X 

Conny Söderström (M) 
Leif Wicklund (M) §§ 6:1-6:14 
Fredrik Rosengren (M) 55 6:15-6:18 

Mats Ilöibrandt (M) X 
Anneli Hogreve (M) Birgitta Netterström (M) 
Bror Jansson (M) X 
Anneli Widén (M) X 
Mats Beiming (M) X 
Bengt Svensson (L) X 
Monica Kjellman (L) X 
Ritva Elg (L) X 

Mathias Lindow (L) 
§§ 6:1-6:5 
§§ 6:7-6:18 Patrik Ferm (L) § 6:6 

Lars Österhnd (L) 
§§ 6:1-6:5 
55 6:7-6:18 Sven Hugosson (L) 5 6:6 

Michaela Haga (Q X 
Björn Pålhammar (C) X 
Lennart Berneklint (OP) X 
Franz Heinel (ÖP) X 
Arne Ekstrand (KD) X 
Mikael Ottosson (KD) X 
Ann-Christine Furustrand (S) X 
Jörgen Palmberg (S) X 
Anas Abdullah (S) X 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Marie Ende (S) X 
Roger Svalhede (s) Tommy Rindevall (S) 
Ingela Westerlund (S) X 

Anders Pettersson (S) X 
Anna-Sara Yiklund (S) X 
Mats Larsson (S) 6:1-6:13 Carlos Nunez (S) 55 6:14-6:18 
Kristina Embäck (S) X 
Francisco Contreras (V) X 
Bo Edlén (V) 55 6:1-6:5 Andreas Lennkvist Manriquez (N7) 55 6:6-6:18 
Michael Solander (MP) X 
Heidi Stapf Ekström (MP) X 
Jonas Jonsson (MP) X 
Kristin Hagegård (MP) X 
Björn Molin (RP) X 
Sven Ragnelid (RP) Lars Magnusson (RP) 

Roger Johansson (RP) 
§§ 6:1-6:5 
55 6:7-6:18 Peter Nummert (RP) § 6:6 

Biörn Rapp (RP) X 
Ivar Horst (RP) X 
Peter Wihlner (SD) X 
Lennart Ljungqvist (SD) X 
Marie Wengse (SÖ) 55 6:1-6:5 Sven Pierre (SO) §§ 6:6-6:18 
Margareta Olin (S) X 
Johan Boström (M) X 
Ingela Gardner (M) 55 6:6-6:18 Josefine Radonné (M) 55 6:1-6:5 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2014-2018 
Sammanträde 2016-09-19 

Bilaga 6:1/2015 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av 
Namn Närv. Tjänstg 

(osefine Radonné (M) 55 6:1-6:18 55 6:1-6:5 
Peter Rönnlund (M) 
Leif Wicklund (M) 55 6:1-6:18 55 6:1-6:14 
Berndt Hogreve (M) 
Birgitta Netterström (M) 55 6:1-6:18 55 6:1-6:18 
Gunnar Hallberg (Al) 55 6:1-6:18 55 6:6-6:18 
Fredrik Rosengren (M) 55 6:1-6:18 55 6:15-6:18 
Patrik Ferm (L) 55 6:1-6:18 5 6:6 
Sven Hugosson (L) 55 6:1-6:15 5 6:6 
Peter Bilow (L) 55 6:1-6:5 
Annette Denborg (C) 55 6:4-6:18 
Marie-Louise Brännfors (C) 
Stig flimberg (ÖP) 55 6:1-6:18 
Maria Ullenius (OP) 55 6:1-6:18 
Kerstin Sundberg (KD) 55 6:1-6:18 
Magdaléne Ottosson (KD) 55 6:1.6:5 
Tommy Rindevall (S) 55 6:1-6:18 55 6:1-6:18 
Cecilia Ringstedt (S) 
Carlos Nunez (S) 55 6:1-6:18 55 6:14-6:18 
Lars Frid (S) 55 6:1-6:18 
Eva Börjesson (s) 
Klas-Göran Wändesjö (S) 
Aline Österlind (V) 
Andreas Lennkvist Manriquez <y) 55 6:1-6:18 55 6:6-6:18 
Bo Lundin (MP) 55 6:1-6:18 
Sara Kjernholm (MP) 
Lars Magnusson (RP) 55 6:1-6:18 55 6:1-6:18 
Peter Nummert (RP) 55 6:1-6:18 5 6:6 
Peter Länder (RP) 
Karl Johansson (SD) 
Anna Johansson (SD) 
Sven Pierre (SO) 55 6:1-6:18 55 6:6-6:18 
Maria De Vylder Dernell 6:1-6:18 

0 Österåker 
usterare (2/2) 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utsänd dagordning fastställs under sammanträdet med nedan redovisade 
ändringar. 

Under sammanträdet ändras ordning för behandling av ärendena så att istället behandlas enligt 
följande ordning: 

1. Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

2. Fastställande av dagordning 

3. Frågor och interpellationer 

4. Exploateringsavtal för Säbyvikens marina 

5. Detaljplan för Säbyvikens marina 

10. Markförvärv Österåkers golfklubb 

14. Förvärv av Långängens fastighetsbolag 

15. Beslut om hyreskostnad avseende ny idrottshall i Skärgårdsstad 

19. Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och skola i Österåkers 
kommun 

20. Extra satsningar på provtagning inom miljöområdet 2016 

21. Valärenden 

23. Anmälningar 

24. Nya motioner och interpellationer 

25. Inkomna medborgarförslag 

l'orts. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. KF § 6:2 

11. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016 

12. Ansökan om kommunal borgen Österåkers Stadsnät AB 

13. Ansökan om kommunal borgen Armada Exploateringsfastigheter AB 

Expedieras 
- Kansliet 

isterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:3 Dnr. KS 2016/0033 

Frågor och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det noteras till protokollet att: 

1. Frågor från Francisco Contreras (V) rörande städning av badplatser medges ställas och 
besvaras vid dagens sammanträde. 

2. Produktionsstyrelsens ordförande Gunnar Fristedt (M) har besvarat frågorna rörande 
städning av badplatser - från Francisco Contreras (V). 

Ordföranden föreslår 
Ordföranden föreslår att frågorna rörande städning av badplatser, fråga 3a - Stämmer det att 
det finns massvis med glasbitar vid våra badplatser, fråga 3b - Sker städningen av badplatserna 
med regelbundenhet enligt plan samt fråga 3c - Är städningen av sådan typ att även krossat 
glas och andra farliga föremål plockas upp, behandlas tillsammans och finner att fullmäktige 
samtycker till detta. 

Expedieras 
- Kansliet, 

uUusterandes signaturer 

f ä? V Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF §6:4 Dnr. KS 2016/0255 

Exploateringsavtal för Säbyvikens marina 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta exploateringsavtal för Säbyvikens marina. 

Reservation (S) + (RP) 
Ledamöterna för (S) och (RP) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till 
detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på 
bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i 
förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen 
framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till 
föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall 
avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av 
verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) 
och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande 
detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp dll hållbar ekologisk status. 
Ann-Christine Furustrand (S), Björn Molin (RP) 

Reservation (MP) 
Ledamöterna för (MP) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi är starkt kritiska till ett exploateringsavtal och en detaljplan som innebär en utvidgning av 
den marina verksamheten i vatten och på land. Negativa effekter på vattenmiljön i området är 
redan ett faktum. Att alliansen i debatten ofta hänvisar till en mer än fem år gammal rapport i 
form av båtplatsinventering som faktiskt uttryckligen inte tar hänsyn till miljöeffekter, är inte 
seriöst och vi är mycket kritiska till detta. Verksamheten nu och i framtiden ger s k kumulativa 
effekter, vilka inte tillräckligt tydligt bedömts. På land har verksamheter under åren utökats 
delvis utan lagstöd eller stöd i gällande plan, och såväl mark- som vattenområden har tagits i 
anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina miljö och 
de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som viktigare att ta 
hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All utvidgning av marinan 
måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras och grumlas, och att ett 
stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och även vattnets miljökvalitet. 
Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och närliggande vattenområden är 
dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser underskattar flera negativa 
effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar vattendom och vi har tidigare 
påpekat detta, liksom vi påmint om behovet av att kommunen fattar beslut som vilar på att lag 
följts och att fakta i inkomna remissvar tydligt beaktats. 
Michael Solander (MP) 

For/s. nästa sida 

Uuster^ndes signaturer 

Xif6 
Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

For/s. KF § 6:4 

Reservation (V) 
Ledamöterna för (V) reserverar sig. 

Röstförklaring (SÖ) 
Ledamoten för (SO) lämnar en röstförklaring. 
Skolpartiet i Österåker har valt att avstå i röstningen kring Säbyvikens marina. 
Skälen är följande; 
Skolpartiet i Österåker bildades inför valet 2014. Vi bildade pardet för att vi ansåg att frågor 
som rör barn, ungdom, förskola, skola och utbildning inte fick den uppmärksamhet och det 
fokus som dessa viktiga områden förtjänar och har rätt till. Värt mål var och är att arbeta föl
en bättre skola i Österåker. Halva mandatperioden har nu gått och vi tycker att våra 
ansträngningar ger visst resultat, vi blir lyssnade till och vi är övertygade om att vi har påverkat 
skolpolitiken i rätt riktning, även om det är långt kvar. Vi som ligger bakom partiet och de 
som röstade på oss kommer från olika delar av den politiska kartan, men med en viktig fråga 
gemensamt - skolfrågor. När det gäller Säbyviken har detta ärende länge florerat i 
beslutsprocessen, långt innan vi kom in i politiken. Och man kan ha många synpunkter på hur 
detta ärende har hanterats, vilket inte minst åskådliggjordes i SVT i programmet Uppdrag 
Granskning. Det här är ett komplext, infekterat och mångbottnat ärende som ligger långt 
ifrån de hjärtefrågor som vi driver och därför väljer vi att avstå. Vi har fått många reaktioner 
på det val vi nu gör, nämligen att avstå i omröstningen. Jag kan försäkra er om att detta inte 
varit ett lätt beslut. Men efter långa diskussioner i vår grupp har vi kommit fram till att det 
enda rätta vi kan göra är att avstå från att delta i beslutet, dvs att inte välja sida. 
Marie Wengse (SÖ) 

Sammanfattning 
ELtt exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen för Säbyvikens marina har 
upprättats med exploatören som i första hand reglerar en förbättrad väganslutning till väg 274 
(Vaxholmsvägen). Genom avtalet åtar sig också exploatören ett flertal miljöåtgärder i syfte att 
begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:7. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-07-12. 

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

Hampe Klein (M), Mathias Lindow (I.) och Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) 
yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet. 

/ 'or/s. nästa sida 

Justé^andes simturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. KF §6:4 

Francisco Contreras (V), Roger Johansson (RP), Jonas Jonsson (MP) och Michael Solander 
(MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer bifall till Kommunstyrelsens förslag mot avslag 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 avslag. 

Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 25 nej-röster och 1 har avstått. 
Då omröstningen utfallit med lika röstetal har ordföranden utslagsröst enligt Kommunallagen 
5 kap 44 §. Ordföranden röstar då ja. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningslista KF § 6:4 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

isterarvfles signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 6/2016 nm -
2016 09 19 Bilaga 6:4/2016 © ÖSte f8 \iB f 
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 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Pär Lindforss X X 
(M) Jeanette Widén X X 
(M) Conny Söderström Leif Wicklund (M) X 
(M) Mats Höjbrandt X X 
(M) Anneli Hogreve Birgitta Netterström (M) X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Mats Beiming X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Osterlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(OP) 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) Roger Svalhede Tommy Rindevall (S) X 
(s) Ingela Westerlund X X 
(s) Anders Pettersson X X 
(S) Anna-Sara Viklund X X 
(s) Mats Larsson X X 
(S) Kristina Embäck X X w Francisco Contreras X X 

w Bo Edlén X X 
(MP) Michael Solander 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 Lars Magnusson (RP) 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 X 
(SO) Marie Wengse X X 
(S) Margareta O lin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner Josefine Radonné (M) X 

RESULTAT 25 25 1 

t 

Öoiröstningslista KF 64 Uppdaterad 2016-09-29 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:5 Dnr. KS 2012/0148 

Detaljplan för Säbyvikens marina 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplan för Säbyvikens marina med tillägg; 

1. Tillägg i planbeskrivningens sida 4 med tillförande av text under rubriken 
Verksamheter. 
"Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har 
tagits bort", till ny lydelse: 
"Befintlig båthall inlemmas i den befintliga hamnverksamheten med avsikt att 
tillskapa en sammanhållen marin anläggning. Detta arbete har redan 
påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort. 
Detaljplanen medger också eventuell försäljning av båtar och tillbehör samt 
caféverksamhet och dylikt". 

2. Tillägg i planbeskrivningens sida 9 med tillförande av text i ett nytt 
stycke: 
"Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, 
vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av 
pågående marin verksamhet" till ny lydelse: 
"En förutsättningar för detta är att det finns möjligheter till viss expansion av 
befintliga marinor och brygganläggning. 

Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, 
vilket möjliggör att en båthall i områdets norra del kan ingå i en 
utökning av pågående marin verksamhet. 

I detaljplanen görs gällande att detta skäl föreligger för den del som omfattar 
en utökning av marinverksamheten på land." 

Forts, nästa sida 

isterand&s signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. Kb' § 6:5 

Reservation (S) + (RP) 
Ledamöterna för (S) och (RP) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi reserverar oss mot beslutet då vår bedömning är att den föreslagna expansionen i förslag till 
detaljplan är en överexploatering av området på så väl land som i vatten och att det sker på 
bekostnad av miljö- och naturvärden. Expansionens omfattning står inte i rimlig proportion i 
förhållande till risker för miljöpåverkan. Vår bedömning är att den föreslagna detaljplanen 
framförallt inte lever upp till målsättning av ekologisk hållbarhet. Vi har därför yrkat avslag till 
föreslagen detaljplan och exploateringsavtal. Vi menar att nuvarande förslag till detaljplan skall 
avslås och har yrkat på att ett nytt förslag till detaljplan ska utarbetas utifrån den omfattning av 
verksamheten som finns idag (som redan utökats och därmed strider mot gällande detaljplan) 
och med tydliga relevanta miljökrav. Det skulle innebära en mindre utökning utifrån gällande 
detaljplan och bättre förutsättningar för att leva upp till hållbar ekologisk status. 
Ann-Christine Furustrand (S), Björn Molin (RP) 

Reservation (MP) 
Ledamöterna för (MP) lämnar en skriftlig reservation. 
Vi är starkt kritiska till ett exploateringsavtal och en detaljplan som innebär en utvidgning av 
den marina verksamheten i vatten och på land. Negativa effekter pä vattenmiljön i området är 
redan ett faktum. Att alliansen i debatten ofta hänvisar till en mer än fem år gammal rapport i 
form av båtplatsinventering som faktiskt uttryckligen inte tar hänsyn till miljöeffekter, är inte 
seriöst och vi är mycket kritiska till detta. Verksamheten nu och i framtiden ger s k kumulativa 
effekter, vilka inte tillräckligt tydligt bedömts. På land har verksamheter under åren utökats 
delvis utan lagstöd eller stöd i gällande plan, och såväl mark- som vattenområden har tagits i 
anspråk på sätt som lett till intensiv kritik från flera remissinstanser. Vikens marina miljö och 
de negativa effekter marinan har skapat och kommer att skapa, måste ses som viktigare att ta 
hänsyn till än exploatörens behov av att expandera verksamheten. All utvidgning av marinan 
måste undvikas. Vi ser en stor risk med att vattenområden muddras och grumlas, och att ett 
stort antal båtrörelser negativt påverkar fiskars lekmöjligheter och även vattnets miljökvalitet. 
Kumulativa effekter av marina verksamheter i Säbyviken och närliggande vattenområden är 
dåligt utredda. Vi har även riktat kritik mot MKBn som vi anser underskattar flera negativa 
effekter av marinaexpansionen. Marinaverksamheten saknar vattendom och vi har tidigare 
påpekat detta, liksom vi påmint om behovet av att kommunen fattar beslut som vilar på att lag 
följts och att fakta i inkomna remissvar tydligt beaktats. 
Michael Solander (MP) 

Reservation (V) 
Ledamöterna för (V) reserverar sig. 

I 'or/s. nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. KF § 6:5 

Röstförklaring (SÖ) 
Ledamoten för (SÖ) lämnar en röstförklaring. 
Skolpartiet i Österåker har valt att avstå i röstningen kring Säbyvikens marina. 
Skälen är följande; 
Skolpartiet i Österåker bildades inför valet 2014. Vi bildade partiet för att vi ansåg att frågor 
som rör barn, ungdom, förskola, skola och utbildning inte fick den uppmärksamhet och det 
fokus som dessa viktiga områden förtjänar och har rätt till. Vårt mål var och är att arbeta för 
en bättre skola i Österåker. Halva mandatperioden har nu gått och vi tycker att våra 
ansträngningar ger visst resultat, vi blir lyssnade till och vi är övertygade om att vi har påverkat 
skolpolitiken i rätt riktning, även om det är långt kvar. Vi som ligger bakom partiet och de 
som röstade på oss kommer från olika delar av den politiska kartan, men med en viktig fråga 
gemensamt - skolfrågor. När det gäller Säbyviken har detta ärende länge florerat i 
beslutsprocessen, långt innan vi kom in i politiken. Och man kan ha många synpunkter pä hur 
detta ärende har hanterats, vilket inte minst åskådliggjordes i SVT i programmet Uppdrag 
Granskning. Det här är ett komplext, infekterat och mångbottnat ärende som ligger långt 
ifrån de hjärtefrågor som vi driver och därför väljer vi att avstå. Vi har fått många reaktioner 
pä det val vi nu gör, nämligen att avstå i omröstningen. Jag kan försäkra er om att detta inte 
varit ett lätt beslut. Men efter långa diskussioner i vår grupp har vi kommit fram till att det 
enda rätta vi kan göra är att avstå från att delta i beslutet, dvs att inte välja sida. 
Marie Wengse (SÖ) 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Säbyvikens marina och att göra den 
till en marina med höga miljöambitioner. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas och 
anpassas för att även inrymma hamnkontor, hallar för vinterförvaring av båtar samt hallar för 
service och liknande marint anknuten verksamhet. Dessutom utökas bryggområdet för att 
inrymma ytterligare bryggor. Åtgärder för att begränsa påverkan på mark- och vattenmiljön 
ska utföras i form av latrintömning, båtbottentvätt, spolplatta m.m. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:8. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-29. 

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

Michaela Fletcher (M) yrkar därutöver på tillägg: 
1. Tillägg i planbeskrivningens sida 4 med tillförande av text under rubriken I /erksamheter: 
"Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande stängsel har tagits bort" till ny 
lydelse: 

Forts, nästa sida 

\justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. KF § 6:5 

"Befintlig båthall inlemmas i den befintliga hamnverksamheten med avsikt att tillskapa en 
sammanhållen marin anläggning. Detta arbete har redan påbörjats genom att ett omgärdande 
stängsel har tagits bort. Detaljplanen medger också eventuell försäljning av båtar och tillbehör 
samt caféverksamhet och dylikt". 
2. Tillägg i planbeskrivningens sida 9 med tillförande av text i ett nytt stycke: 
"Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att 
en båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet" till ny 

"En förutsättningar för detta är att det finns möjligheter till viss expansion av befintliga 
marinor och brygganläggning. 

Ett stängsel har tagits bort för de delar där det inte förekommer fallrisk, vilket möjliggör att en 
båthall i områdets norra del kan ingå i en utökning av pågående marin verksamhet. 

I detaljplanen görs gällande att detta skäl föreligger för den del som omfattar en utökning av 
marinverksamheten på land." 

Hampe Klein (M), Mathias Lindow (L) och Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) 
yrkande inklusive tillägg. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar avslag på ärendet samt yrkar på tillägg enligt: 
Ny detaljplan utarbetas i nivå med nuvarande verksamhet, det vill säga med en betydligt 
mindre exploatering än den i detaljplanen föreslagna, av den redan hårt ansatta viken, med 
tydligt ställda miljökrav, samt att dessa är tidssatta. 

Francisco Contreras (V) yrkar avslag på ärendet. 

Roger Johansson (RP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) yrkanden. 

Jonas Jonsson (MP) och Michael Solander (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar först att bifall till Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg mot 
avslag föreligger. I den händelse Kommunfullmäktige beslutar avslå ärendet kommer 
proposition på Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande att ställas. 
Ordföranden ställer därefter bifall till Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg mot avslag 
och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag inklusive tillägg. 

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

Forts, nästa sida 

lydelse: 

isterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

For/s. KF § 6:5 

Omröstningen utfaller med 25 ja-röster, 25 nej-röster och 1 har avstått. 
Då omröstningen utfallit med lika röstetal har ordföranden utslagsröst enligt Kommunallagen 
5 kap 44 §. Ordföranden röstar då ja. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag inklusive 
tillägg. 

Därmed har Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande fallit. 

Omröstningslista KF § 6:5 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Just;erandes signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 6/2016 Bm " 
2016 09 19 Bilaga 6:5/2016 0 UStöP8kef 
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) 1 lampe Klein X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Pär Lindforss X X 
(M) Jeanette Widén X X 
(M) Conny Söderström Leif Wicklund (M) X 
(M) Mats Ilöibrandt X X 
(M) Anneli Hogreve Birgitta Netterström (M) X 
(M) Bror Jansson X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Mats Beiming X X 
(L) Bengt Svensson X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(L) Ritva Elg X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Lars Osterlind X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(ÖP) Lennart Berneklint X X 
(OP) 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) Roger Svalhede Tommy Rindevall (S) X 
(s) Ingela Westerlund X X 
(S) Anders Pettersson X X 
(s) Anna-Sara Viklund X X 
(s) Mats Larsson X X 
(s) Kristina Embäck X X 
0") Francisco Contreras X X 

w Bo Edlén X X 
(MP) Michael Solander 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 Lars Magnusson (RP) 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 X 
(SO) Marie Wengse X X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner Josefine Radonné (M) X 

RESULTAT 25 25 1 

imröstningslista KF 65 Uppdaterad 2016-09-29 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:6 Dnr. KS 2016/0218 

Markförvärv Österåkers golfklubb 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Österåker Golf AB och 
Österåker kommun. 

2. Förvärvet finansieras av kommunens likvida medel. 

Sammanfattning 
Österåker Golf AB har erbjudit Österåker kommun att förvärva delar av pågående 
detaljplaneprojekt Hagby äng och kullar. För att hålla tidplan för ombyggnationen av 
golfklubben behöver golfklubben sälja av delar av projektet innan detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2016-08-29, § 9:28. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-03, reviderad 2016-08-16. 

Anmälan om jäv 
Mathias Lindow (L), Lars Österlind (L) och Roger Johansson (RP) anmäler jäv och deltar ej i 
beslut eller behandling av ärendet. 

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

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ekonomienheten 

förslag. 

Justenandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF §6:7 Dnr. KS 2016/0226 

Förvärv av Långängens Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Långängens Fastighets AB 
och Österåker kommun med redaktionella ändringar i avtalet på sidan 9 
dels under rubriken; 
10.3 Hävning och vite, där texten "Vid Säljarens hävning enligt 11.1 
ovan ska Köparen till Säljaren betala ett vite som uppgår till 
Handpenningen" ändras redaktionellt till 
"Vid Säljarens hävning enligt 10.1 ovan ska Köparen till Säljaren betala 
ett vite som uppgår till Handpenningen", 
dels under rubriken 11 Sekretess och offentliggörande, där styckets 
rubrik ändras redaktionellt från 12.1 till 11.1. 

2. Förvärvet finansieras av kommunens likvida medel. 

3. Uppdra åt Armada Bostäder AB att ta över förvaltningen av pågående 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Fastigheten Berga är belägen bredvid Akersberga busstation och ingår i detaljplan för 
Åkersberga centrum. Nuvarande planbestämmelse för fastigheten är handel o kontor. 
Fastigheten ingår i pågående planprogram Åkersberga centrum. 
För närvarande hyrs lokalerna ut till olika verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:29. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-06-13. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med redaktionella ändringar i avtalet pä sidan 9 dels under rubriken; 
10.3 Hävning och vite där texten "Vid Säljarens hävning enligt 11.1 ovan ska Köparen till 
Säljaren betala ett vite som uppgår till Handpenningen" ändras till 
"Vid Säljarens hävning enligt 10.1 ovan ska Köparen till Säljaren betala ett vite som uppgår till 
Handpenningen" 
dels under rubriken 11 Sekretess och offentliggörande där styckets rubrik ändras från 12.1 
till//./. 
Forts, nästa sida 

oh w 
Justerandes signatur» Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

Forts. Kl7 § 6:7 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ekonomienheten 

Justerandes signaturter Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:8 Dnr. KS 2016/0267 

Beslut om hyreskostnad avseende ny idrottshall i Skärgårdsstad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Armada Fastighets AB får i uppdrag att bygga idrottshall i 
Skärgårdsstad enligt framtagen kravspecifikation till en beräknad 
självkostnadshyra om 2 750 tkr per år. 

2. Den ökade hyreskostnaden beaktas i budget för 2017 och 
planeringsåren 2018-2019. 

3. Upphäva tidigare beslut med Dnr KS 2013/0340, KF § 7:11, 2013-10-07 
samt KF § 6:6, 2015-10-26. 

Sammanfattning 
Efter genomförd upphandling av ny idrottshall i Skärgårdsstad krävs nytt beslut angående 
beräknad årlig hyreskostnad. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:30. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-15. 

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Armada Fastighets AB, Fastighetsekonom, Kommundirektören, Ekonomienheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 6:9 Dnr. KS 2016/0280 

Särskild satsning på naturvetenskap och teknik inom förskola och 
skola i Österåkers kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Skolnämnden att planera och 
genomföra en särskild satsning inom NO/teknik i enlighet med 
utvecklingsprogram för NO/teknik, daterad 2016-08-25. 

2. Finansiering för särskild satsning inom NO/teknik sker med 500 000 
kronor inom Skolnämndens budgetram 2016. 

Sammanfattning 
Behovet av ökad kunskap och intresse för naturvetenskap och teknik hos barn och elever har 
uppmärksammats nationellt. För att stödja utvecklingen inom dessa ämnesområden görs en 
särskild NO/tekniksatsning inom Österåkers kommun 2016. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:33. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

Expedieras 
- Kansliet, Skolnämnden, Ekonomienheten 

Justerandes signatuR^r Utdragsbestyrkande 
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KF §6:10 Dnr. KS 2016/0281 

Extra satsningar på provtagning inom miljöområdet 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tillstyrka en extra satsning om 200 tkr för provtagning och analyser av 
kemiska parametrar i ytvatten och sediment. 

Sammanfattning 
EU kräver att samtliga vattenförekomster i Sverige ska statusklassas utifrån ekologisk, kemisk 
och fysisk status vart 6:e år. Provtagning behöver utföras av kemiska parametrar utifrån 
misstänkta risker och för näringsämnesparametrar för att kunna följa upp tidigare provtagning. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:35. 
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteutlåtande daterat 2016-08-26. 

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 blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ekonomienheten 

U K 
Justerandes signatu -er Utdragsbestyrkande 
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KF § 6:1 I Dnr. KS 2014/0251 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediganden 

1. Ann Nyberg (ÖP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. 

2. Pär Claesson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Vård- och 
omsorgsnämnden. 

Val med anledning av beviljade entlediganden 

3. Maria Ullenius (ÖP) väljs till ny ersättare i Socialnämnden för resterande 
del av perioden 2016-01-01—2016-12-31. 

4. Björn Pålhammar (C) väljs till ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden för 
resterande del av perioden 2016-01-01-2016-12-31. 

5. Val av ny nämndeman till Attunda tingsrätt för (S) för resterande del av mandatperioden 
2016-01-01 - 2019-12-31, bordläggs. 

Sammanfattning 
Ärendet omfattar entlediganden, val med anledning av beviljade entlediganden samt val av ny 
nämndeman till Attunda tingsrätt för (S) efter att Attunda tingsrätt beslutat entlediga 
Kristina Fanberg (S). 

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

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

Expedieras 
- Kansliet, De valda, Berörda organ 

justerjandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:12 Dnr. KS 2016/0072 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-29 
b. Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden per 2016-06-30 
c. Rapportering av ej verkställda beslut Socialnämnden per 2016-06-30 
d. KS § 9:26 Svar på medborgarförslag nr 19/2015 - Klätterställning till Österskärsskolan 
e. KFN § 5:3 Svar på medborgarförslag nr 20/2015 - Beachvollevbollhall till 

skärgårdskommunen Österåkers kommun 
f. Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2016-08-23 
g. Dom från Förvaltningsrätten - Laglighetsprövning enligt Kommunallagen angående 

beviljande av kommunal borgen - Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
h. Attunda tingsrätt har entledigat Kristina Fanberg (S) från sitt uppdrag som nämndeman 

Expedieras 

Justeröndes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:13 Dnr. KS 2016/0064, respektive motion 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motioner nr 22/2016, nr 23/2016, nr 24/2016, nr 25/2016, nr 26/2016, 
nr 27/2016, nr 28/2016 och nr 29/2016 får väckas och remitteras till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

2.Interpellation nr 6/2016 medges ställas och besvaras vid ett 
kommande sammanträde. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har inkommit 8 motioner. 

Av 
1. Motion nr 22/2016 - Motion om serveringstider Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

2. Motion nr 23/2016 - Motion om skatteflykt Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

3. Motion nr 24/2016 - Motion om minskat matsvinn Andreas Lennkvist Manriquez (V) 

4. Motion nr 25/2016 - Motion om jämställdhetskrav Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
i upphandling 

5. Motion nr 26/2016 - Fasta rutiner för att söka upp Francisco Contreras (V) 
barnfamiljer som hotas av vräkning 

6. Motion nr 27/2016 - Badbuss till friluftsbadet i Ann-Christine Furustrand (S), 
Garnsviken Kristina Embäck (S) 

7. Motion nr 28/2016 - Motion angående utredning kring Marie Wengse (SÖ), 
behov av särskilt stöd Sven Pierre (SÖ) 

8. Motion nr 29/2016 - Anslutning av befintlig cykelväg Peter Wihlner (SD) 
till Brännbacken 

Till dagens sammanträde har inkommit 1 interpellation. 

1. Interpellation nr 6/2016 — Rampen vid Breviksbadet Kristina Embäck (S) 

Expedieras 
- Kansliets 

Justerades signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:14 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag nr 6/2016 - Hjälp medborgare att hålla 
hastigheten - godkänns för remittering till Byggnadsnämnden samt 
till Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

2. Medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers 
gymnasium - godkänns för remittering till Skolnämnden i samråd 
med produktionsförvaltningen samt till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 8/2016 - Förslag att rondellen i korsningen 
Centralvägen - Sockenvägen, får namnet "Odenplan" - godkänns 
för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige och efter samråd med Österåkers 
namnberedning, fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 6/2016, nr 7/2016 och nr 8/2016 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterat 2016-09-06. 

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

Expedieras 
- Kansliet, Förslagsställarna 

Justerades signatur* Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:15 Dnr. KS 2016/01 10 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2016 noteras till 
protokollet. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2016-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2016 görs under året. Fokus ska läggas 
på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29 att 
godkänna budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2016 samt beslutade att 
överlämna uppföljningen till Kommunfullmäktige enligt kommunens ekonomiska styrregler. 
Kommunfullmäktige har att notera uppföljningen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges ordförande förslag daterat 2016-09-06. 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2016-08-29, § 9:20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-18. 

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

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

Expedieras 
— Ekonomienheten, Kommunkansliet 

Justeråndes signature] Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:16 Dnr. KS 2016/0237 

Ansökan om kommunal borgen Österåkers Stadsnät AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Österåkers Stadsnät AB (556378-2530) kommunal borgen på 
60 000 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till att installera 
fiberbaserat bredband på Ljusterö och att borgensavgift motsvarande 
0,35 % tas ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:3 
år 2015. 

Sammanfattning 
Österåkers Stadsnät AB (556378-2530) ansöker om kommunal borgen på 60 000 000 kr att 
erbjudas som säkerhet vid upplåning till att installera fiberbaserat bredband på Ljusterö. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-08-29, § 9:21. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-15. 

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

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

Expedieras 
- Österåkers Stadsnät AB, Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet 

förslag. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF § 6:17 Dnr. KS 2016/0236 

Ansökan om kommunal borgen Armada Exploateringsfastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Armada Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) kommunal 
borgen på 28 600 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till 
bolags förvärv, Sågra Fastighets AB (559031-2061) och att borgensavgift tas 
ut i enlighet med budgetbeslut i Kommunfullmäktige, KF § 8:3 år 2015. 

Sammanfattning 
Armada Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) ansöker om kommunal borgen på 
28 600 000 kr att erbjudas som säkerhet vid upplåning till bolags förvärv, Sågra Fastighets AB 
(559031-2061). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2016-08-29, § 9:22. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-07-15. 

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

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

Expedieras 
- Österåkers Stadsnät AB, Ekonomienheten, Budget- och kvalitetsenheten, Kommunkansliet 

AB 

förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerades signaturer 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-09-19 

KF §6:18 Dnr respektive ärende 

Bordläggning av resterande ärenden på dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Resterande ärenden på dagordningen bordläggs; 
6. Exploateringsavtal för Säby hage, 
7. Antagande av detaljplan för Säby hage (del av Hagby 1:3 m.fl.), 
8. Antagande av Detaljplan för Boda, Svinninge, 
9. Bostadsförsörjningsplan 2016-2025 för Österåkers kommun, 
16. Krisledningsplan för Österåkers kommun, 
17. Redovisning av uppdrag till nämnderna, styrelser och bolag enligt 3 kap 15 § 

Kommunallagen (KL), 
18. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och 

medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2016-08-15, 
22. Svar på motion nr 10/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Jämställd 

snöröjning. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att timmen är sen samt att ett antal ärenden ej har behandlats vid 
dagens sammanträde. 

Ordföranden frågar om resterande ärenden på dagordningen kan bordläggas och finner frågan 
med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signätLrer Utdragsbestyrkande 


