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13 Österåker 
Register till Kommunfullmäktiges protokoll den 19 november 2018 

§§ Ärende 

KF § 8:1 Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare 

KF § 8: 2 Fastställande av dagordning 

KF § 8:3 Anmälningar 

KF § 8 :4 Budget 2019 och plan 2020-2021 

KF 6 8:5 Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

KF § 8 :6 Bordlagt val av Kommunfullmäktiges gruppledare för (L) för resterande del av 
perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

KF § 8 :7 Bordlagt val av kommunens revisorer (resterande 4) inklusive ordförande och 
förste vice ordförande, för granskning av den kommunala verksamheten under 
mandatperioden 2019-01 -01 - 2022-12-3 I 

KF § 8 :8 Val av t re ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i vilken ordning 
ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens förbundsfullmäktige mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31 

KF § 8 :9 Övriga Valärenden 

KF § 8 :10 N/a motioner och interpellationer 

KF § 8:11 Inkomna medborgarförslag 

KF § 8 :12 Sammanträdets avslutande 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

KF § 8:1 

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 udyst. 

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in. 
Av närvarolista enligt bilaga 8:1/2018 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras torsdagen den 29 
november 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 Ingela Gardner (M), Johan Boström (M) och 
Margareta Olin (S). 

Bilaga 8:1 /2018 Närvarolista 

Justerarjdes signaturer Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2018-11-19 
Mandatfördelning: M:18, S:9, RP:5, SD:5, L:4, C:3, Y:3, MP:2, K D:2 
Bilaga 8:1 /2018 Närvaro/Upprop 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare 1/2 
Namn Närv Ersättare 
Michaela Fletcher (M) X 
Hampe Klein (M) X 
Eliza Roszkowska Oberg (M) fö 8:1-del av 8:4 Berndt Hogreve (M) fö del av 8:4-8:12 
Christina Funhammar (M) X 
Kenneth Netterström (M) X 
Isabelle Ankarf|ärd ]äger (M) §§ 8:4-8:12 
Jeanette Widén (M) X 
Conny Söderström (M) X 
Fredrik Rosengren (M) X 
Anneli Hogreve (M) fö del av 8:4-8:12 
Conny Ling (M) X 
Camilla Grimsby Klein (M) fö 8:4-8:12 
Lotta Holmgren (M) fö 8:4-8:12 
Josefine Radonné (M) fö 8:4-8:12 
Anneli Widén (M) X 
Bror Jansson (M) X 
Mathias Lindow (L) X 
Jenny Nordström (L) X 
Peter Bilow (L) X 
Monica Kjellman (L) X 
Michaela Flaga (C) X 
Anne-Li Hilbert (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) fö 8:1-8:5 Hans Boström (S) fö 8:6-8:12 
Rosita Olsson Palmberg (S) X 
Jörgen Palmberg (S) Amanda Ringstedt (S) 
Ingela Westerlund (S) X 
Lars Frid (S) X 
Kristina Embäck (S) X 
[onas Jonsson (MP) fö 8:1 del av 8:4 Svante Johansson (MP) fö del av 8:4-8:12 
Michael Solander (MP) X 
Francisco Contreras (V) X 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) fö del av 8:4-8:12 Christina Wulff (V) fö 8.1 -del av 8:4 
Norma Aznar W X 
Björn Molin (RP) X 
Hans Flellberg (RF) X 
Roger |ohansson (RP) X 
Ivar Horst (RP) X 
Peter Nummert (RP) X 

Erik De Rouville (SD) fö del av 8:4-8:12 
Ulrika Hillgren (SD) fö 8:1-del av 8:4 
Thomas Rapola (SD) Anders Borelid (SD) 
Bo Blomgren (SD) X 

Lennart Ljungqvist (SD) 
Carina Rosengren fö 8:1-del av 8:4 
Leif Hermansson fö del av 8:4-8:12 

Margareta Olin (S) X 
Johan Boström (M) X 
Ingela Gardner (M) X 

Cf\ i b 
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022 
Sammanträde 2018-11-19 

Bilaga 8:1/2018 Närvaro/Upprop Ersättare 
Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av 
Namn Närv. Tjänstg 

Berndt Ilogreve (M) 

0
0

 

1-8:12 §§ del av 8:4-8:12 
Mats Höjbrant (M) 

0
0
 

1-8:12 
Gunnar Hallberg (M) 

0
0

 

1-8:12 
Birgitta N etterström (M) 

0
0

 

1-8:12 
Gunnar Fristedt (M) 

0
0
 

1-8:12 
Richard Orgård (M) 0

0
 

1-8:12 
Annika Lööv (M) 
Johan Carselind (M) ^ 8:4-8:12 
Kim Skerving (M) 
Ritva Elg (L) §§ 8:1-8:12 
Sofia Almgren (L) 
Monica Hinders (C) ^ 8:1-8:12 
Christine Segard (C) ^ 8:1-8:12 
Magnus Hultgren (KD) ^ 8:1-8:12 
Kerstin Sundberg (KD) ^ 8:1-8:12 
Anders Pettersson (S) 
Amanda Ringstedt (S) ^ 8:1-8:12 fö 8:1-8:12 
Hans Boström (S) ^ 8:1-8:12 fö 8:6-8:12 
Eva Börjesson (s) ^ 8:1-8:12 
Tommv Rindevall (S) ^ 8:1-8:12 
Svante ]ohansson (MP) ^ 8:1-8:12 §§ del av 8:4-8:12 
Ronnv Ekström (MP) 
Christina Wulff (V) §§ 8:1-del av 8:4 fö 8:1-del av 8:4 
losefina Fogelin (v) 
Staffan Lundmark (RP) 
Erik Lorinder (RP) 8:1-8:12 
Thomas Klementsson (RP) 
Anders Borehd (SD) ^ 8:1-8:12 fö 8:1-8:12 
Carina Rosengren (SD) 8:l-del av 8:4 8:1-del av 8:4 
Leif Hermansson P) ^ 8:1-8:12 §§ del av 8:4-8:12 

0 Österåker 
usterare (2/2) 

l/V 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

KF § 8: 2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderad dagordning fastställs. 

Ordföranden föreslår att anmälningsärendena kompletteras med ärende 3j- Beslut från 
Attunda tingsrätt om endedigande av nämndeman Reband Raza (S). 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justei/andes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

KF § 8:3 Dnr. KS 2018/0048 

Anmälningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anmälningsärendena noteras till protokollet. 

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24 
b. Svar på medborgarförslag nr 1/2018 och nr 4/2018 
c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Vård- och omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Socialnämnden 
e. Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 42 från 

Kommunfullmäktige 
f. Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av program för uppföljning 

av privata utförare 
g. Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet 

och servicenivå 
h. Länsstyrelsen har utsett nya ersättare för (SD) — Carina Rosengren samt Leif 

Hermansson 
i. Minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges gruppledarmöte 2018-11-05 
j. Beslut från Attunda Tingsrätt om entledigande av nämndeman lleband Raza (S) 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerand^s signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 ! -19 

KF § 8:4 Dnr. KS 2018/0292 

Budget 2019 och plan 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kom munfullmäktige 
1.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

Ex kl. revision 
Bruttokostnader 11 900 tio-
Intäkter 620 tkr 

Revision 
Bruttokostnader 1 900 tkr 
Intäkter 30 tkr 

2 Kultur- och fritidsnämnden 
2.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

Bruttokostnader 94 400 tkr 
Intäkter 7 000 tkr 

2.2 Pengen för Musikskola fastställs enligt bilaga 1. 

2.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt 
bilagor 9-13. 

3 Skolnämnden 
3.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

Bruttokostnader 1 248 200 tkr 
Intäkter 95 000 tkr 

3.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 2-5. 

Forts, nästa sida 

Justeran des signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF § 8: 4 

3.3 Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem fastställs 
enligt bilaga 14. 

4 Vård- och omsorgsnämnden 
4.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

Bruttokostnader 695 600 tio-
Intäkter 76 000 tkr 

4.2 Pengen för olika verksamhetsområden fastställs enligt bilagor 6-7. 

4.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt 
bilagor 15-16. 

5 Produktionsstyrelsen 
Investeringsbudget för 2019 för de enheter som kan stå för 
kapitalkostnader pga. gjorda investeringar fastställs enligt följande: 

5.2 Taxor och avgifter för måltidsverksamhet fastställs enligt bilaga 17. 

6 Socialnämnden 
6.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

6.2 Peng för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 8. 

6.3 Taxor och avgifter för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 18. 

Forts, nästa sida 

5.1 Investering 
5.1 Drift 2 500 tkr 

4 000 tkr 

Bruttokostnader 
Intäkter 

151 300 tkr 
64 300 tkr 

Justerarrfies signaturer Utdragsbest/rkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokol! för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF Jf 8:4 

7 Byggnadsnämnden 
7.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

7.3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt 
bilaga 19. 

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
8.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget 2019 fastställs enligt 
följande: 

Bruttokostnader 13 800 tkr 
Intäkter 5 400 tkr 

8. 2 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt 
bilaga 20 

9 Kommunstyrelsen 
9.1 Bruttokostnader och intäkter för driftbudget samt investeringsbudget 
2019 fastställs enligt följande: 

Bruttokostnader 267 500 tkr 
Intäkter 99 000 tkr 

Forts, nästa sida 

Bruttokostnader 
Varav samhällsbetalda resor exkl. adm. 
Intäkter 

47 000 tkr 
19 600 tkr 
15 600 tkr 

7.2 Investeringsbudget 2018 fastställs enligt följande: 

Investeringar (Trafik) 
Summa utgifter 
Summa inkomster 

2 500 tkr 
300 tkr 

JustqfcndkL signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 i -! 9 

Forts. KF § 8:4 

9.2 Investeringsbudget 2019 fastställs enligt bilaga 22 (kortfattad 
sammanställning enligt följande:) 

Investeringar Utgifter Inkomster 
IT 
SBF 

4 000 tkr 

Attraktiv offentlig plats 
Stadsutveckling/Trafikplan 
Gator & vägar, reinvesteringar 
B eläggnings åtgärder 
Gång och cykelvägar 
Trafikåtgärder 
Kultur & fritid 
Miljöåtgärder 
Mät (digitala kartor) 
Delsumma (SBF) 
Summa investeringar 

31 400 tkr 
41 440 tkr 
16 260 tkr 
8 350 tkr 

10 750 tkr 
6 600 tkr 
6 800 tkr 
1 000 tkr 
2 700 tkr 

125300 tkr 
129 300 tkr 

10 000 tkr 
14 300 tkr 

1 000 tkr 
200 tkr 

100 tkr 

25 500 tkr 
25 500 tkr 

9. 3 Taxor och avgifter för olika verksamhetsområden fastställs enligt 
bilaga 21. 

10. Resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2019 fastställs. 

11. Planeringsramar för år 2020 och 2021 fastställs. 

12. Utdebitering fastställs för 2019 till 17:10 per skattekrona dvs. sänkning 
med 25 öre jämfört med år 2018. 

13. Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2019. 

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar. 

15. Årets resultat för 2018 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras 
för resultatutjämningsreserv i balansräkning under posten eget 
kapital. 

Forts, nästa sida 

Övergripande nivå 

justerande; signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF § 8:4 

16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB 
fastställs med 0,35 % respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år 

17. Friskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/år och person dvs. 
en höjning med 100 kr jämfört med år 2018. 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget 
enligt Kommunfullmäktiges ramar. 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med 
resultatstyrning med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och resultatstyrning". 

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade 
bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt 
Ekonomienhetens mall. 

Särskilda uppdrag 
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta 

Ryttares fastighet med hänsyn till Kommunfullmäktiges tidigare 
beslut (KF § 134, 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor 
och Samhällsbyggnadsförvaltning. 

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för 
att organisera kulturskola och dess finansiering i samråd med Budget-
och kvalitetsenheten. 

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för 
att hålla Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta över sommaren. 

24. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av 
kulturvecka under sommartid och dess finansiering. 

25. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift 
avseende ridning för funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för 
nämnden. 

Forts, nästa sida 

2019. 

Justeranqes signaturer 

\ 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF § 8:4 

26. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och utvärdera införandet av 
två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i kommunen. Detta 
ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen. 

27. Skolnämnden får i uppdrag att följa upp tidigare satsningar och utreda 
förutsättningarna för fler vuxna i skolan i syfte att avlasta lärare och 
minska lärares administrativa uppgifter med hänsyn till extra 
satsningar via skolpeng under 2016-2019. 

28. Skolnämnden får i samråd med socialförvaltningen och skolornas 
huvudmän i uppdrag att kartlägga pågågående arbete kring 
hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk 
ohälsa hos unga. 

29. Skolnämnden får i uppdrag att utreda behov av ytterligare 
yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet inom kommunen och 
ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning, t.ex. från 
språkintroduktion. 

30. Skolnämnden får uppdrag att följa upp genomförandet av extra 
satsning på utökat antal timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 
6-9 idrott- och hälsa med hänsyn till satsningar i budget 2018. 

31. Skolnämnden får i uppdrag att införa första förskolelärartjänst för 15 
personer från och med 2019, vilket ska utvärderas efter 2 år. 

32. Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera 
effekten av politiska satsningar under de tre senaste åren inom både 
förskole- och skolverksamhet. Detta ska rapporteras till 
Kommunstyrelsen senast juni 2019. 

33. Skolnämnden får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet 
gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av resultat från 
Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder. 

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att inrätta ett biståndsbedömt trygghetsboende ur både ekonomi-
och verksamhetsperspektiv. 

Forts, nästa sid a 

justera ides signaturer 

\ 

Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoil för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF § 8:4 

35. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra 
Silviacertiflering för berörda undersköterskor under 2019-2021. 

36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att införa en kvalitetspeng till utförare som uppnår av kommunens 
uppsatta kvalitetsmål. 

37. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för 
flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått 
permanent uppehållstillstånd, PUT/tillfälligt uppehållstillstånd, TUT) 
senast januari 2019 i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och 
budget i balans för 2019. 

38. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att följa "Styrmodellsprinciper för 
beställar- och utförarorganisationen" som fastställts av 
Kommunfullmäktige, så att bl.a. Produktionsstyrelsen ska fastställa 
budget för resultatenheterna och Produktionsstyrelsen ansvarar för att 
uppföljning av verksamheten sker månatligen på enhetsnivå. 
Uppföljningen ska omfatta prestationer, kvalitet, personal och 
ekonomi. 

39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp modellen för 
kvalitetsutveckling i form av "Mål och resultatstyrning" i relation till 
projektet Sveriges kvalitets kommun 2021. Detta ska redovisas till 
Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2019. 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera vision 2040 med hänsyn 
taget till delaktighet från medborgare och medarbetare. Detta ska 
rapporteras senast tillsammans med direktiv och anvisningar för 
budget 2020 och plan 2021-22 i juni 2019 till Kommunfullmäktige. 

41. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärende som har ekonomiska 
konsekvenser utöver nämndernas tilldelade ramar för 2019 och 
framöver ska stämmas av med budget- och kvalitetsenhet innan 
handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

4 Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-1 1-19 

Forts. KF § 8:4 

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10 
Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning 
och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand 
inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas 
tillsammans med "Direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan 
2021-2022» i maj 2019. 

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla finansiering av utgifter 
avseende Sverigeförhandlingen med hänsyn till både kort- och 
långsiktighet. Detta ska rapporteras till nästkommande 
Kommunfullmäktiges sammanträde. 

44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom 
Socialförvaltningen tillsammans med ekonomiska konsekvenser i 
samråd med Budget-och kvalitetsenheten. 

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra 
rankningen inom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av sju 
bästa i länet eller en av 20 bästa i landet. 

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra 
kommunens rankning enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så 
att Österåkers kan vara en av 50 bästa i landet. 

47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera avgiftsnivåer inom 
barnomsorg utifrån Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för 
familjernas inkomstår som lämnas 1 december 2018. 

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att 
inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i 
samråd med berörda nämnder. 

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av 
mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra 
långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2019. 

Forts, nästa sida 

Justeranqes signaturer Utdragsbestyrkande 
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50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter till förlängning 
av Näs uddens naturreservat utmed Täljöviken. 

51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Stockholms läns 
landsting ta fram ett förslag för att möjliggöra båtpendling och att 
utreda eventuell medfinansiering av extra turer från Åsättra samt tur 
från fastlandet. 

52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att 
etablera en ny simhall i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 
Utredningen ska omfatta lokalisering och dess finansiering. 
Avrapportering ska ske senast november 2019 i samband med budget 
2020, plan 2021-2022. 

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för en hållbar 
destinationsutveckling inom tematiskt tillägg till översiktsplan (TOP). 

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie för vattenprojekt 
(Ren havsvik). Finansieringen sker inom Kommunstyrelsens tilldelade 

55. Armada Fastighet AB får i uppdrag att rusta upp kök och uteplats vid 
Ruffens lokaler på Storängsvägen 7 i samråd med Vård- och 
omsorgsnämnden. Finansieringen sker inom Vård- och 
omsorgsnämndens tilldelade ram. 

56. Armada Fastighet AB får i uppdrag att redovisa underhållsplan för 
kommunala verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt 
idrottshallarnas nödvändiga upprustning i kommunen med hänsyn till 
dagens behov. Avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast 
juni 2019. 

57. Armada Fastighet AB får i uppdrag att utreda förutsättningar för att 
iordningställa fler omklädningsrum och förråd vid ishallen. Uppdraget 
redovisas senast september 2019 till Kommunstyrelsen och ska 
innehålla en plan för genomförande samt dess finansiering. 

58. Österåkersvatten AB får i uppdrag att inrätta en återvinningsstation på 
Ingmarsö inom sitt uppdrag. 

Forts. nästa sicla 

ram. 

signaturer Utdragsbestyrkande 
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59. Österåkersvatten AB får i uppdrag att planera för hämtning av 
grovsopor en gång per år. 

60. Österåkersvatten AB får i uppdrag att införa hämtning av återvinnings-
fraktioner hushållsnära. 

Reservationer 
Ledamöterna för (S) och (V) reserverar sig till förmån för respektive egna förslag. 

Särskilt yttrande 
Under det gånga budgetåret 2018 har vissa investeringar senarelagts och det har föreslagits 
kommunstyrelsen att omfördela medel, till exempel från ett trafikprojekt till inköp av 
idrottsutrustning till en ny idrotts-arena. Att kommunens ekonomienhet, bestående av 
tjänstemän med mycket hög kompetens, har full kontroll på dessa omfördelningar betvivlas ej, 
men för oss folkvalda som har i uppdrag att granska, bedöma och slutgiltigt godkänna 
budgeten utgör dessa omständigheter en osäkerhetsfaktor, även om man efter gedigen 
granskning av finansieringsanalyser m.m. skulle kunna finna svaren. Till exempel 
kommunicerar kommunens väg och trafikenhet till media att kommunen avsatt kostnaden för 
ombyggnad av väg 276 till fyrfiligt med 29 miljoner kronor medan man kan läsa att det i 
budget för 2019 finns avsatt drygt 8,1 miljoner kronor i investeringsbudgeten för vägbygge 
Under punkten stadsutveckling/trafikplan. Roslagspartiet föreslår att man till lagda 
budgetförslag bifogar en förklaring inledningsvis med angivande av de tidigare budgeterade 
posterna där projekt senarelagts och man eventuellt omfördelat medel under innevarande 
budgetår, samt förklarar hur detta har hanterats i den nya budgeten. 
För Roslagspartiet, Hans Hellberg (RP) 

Sammanfattning 
Budgetförslaget för år 2019 innebär att verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 208 000 
tkr. Utdebiteringen är beräknad på 17:10 dvs. en sänkning med 25 öre jämfört med 
innevarande år. Resultatbudgeten för år 2019 uppgår till 12 600 tkr. 
Nämndernas bruttokostnader beräknas till 2 531 600 tkr och intäkterna 365 450 tkr. 
Investeringsbudgeten uppgår till 135 800 tkr (utgifter) och 25 800 tkr (inkomster). 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer tillsammans med nämndernas resultat 
mål för respektive inriktningsmål bifogas som bilaga 22. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-10-24, § 12:17. 
- Ordförandeförslag avseende revisionens budget daterat 2018-11-05 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-10-24. 

Forts, nästa sida 
\ 

signaturer Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden informerar 
Ordföranden informerar om den utskickade instruktionen "Formell hantering av 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet om Budget för 2019 och plan 2020-2021, den 19 
november 2018" vilket bland annat innebär att ärendet först inleds med presentationer av 
budgetförslagen och kommentarer till dessa från p artiföreträdarna, varefter en inledande 
debatt där samtliga kan delta, sker. Därefter går fullmäktige över till att debattera respektive 
nämnd och styrelse var för sig enligt: 
1. Kommunfullmäktige (KF) 
2. Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 
3. Skolnämnden (SKN) 
4. Vård- och omsorgsnämnden (VON) 
5. Socialnämnden (SN) 
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) 
7. Byggnadsnämnden (BN) 
8. Produktionsstyrelsen (PS) 
9. Kommunstyrelsen (KS) 

Avslutningsvis fattas beslut i ärendet som helhet. 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare tillåts att träda in under ärendet, men först då aktuellt 
nämndområde har färdigdebatterats. 

Ordföranden konstaterar att fullmäktige godkänner den utskickade instruktionen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ti ll Kommunstyrelsens tillika 
Alliansen i Österåkers förslag till budget 2019 med plan 2020-2021 inklusive redaktionella 
ändringar på sidan 30 av 59 i verksamhetsplanen samt i bilaga 3, peng inom skolverksamhet 
bilaga (KS). 

Mathias Lindow (L), Michaela Haga (C), Arne Ekstrand (KD) med flera biträder Michael a 
Fletchers (M) yrkande. 

Ann-Christine Furustrand (S) med flera yrkar bifall till Socialdemokraternas reviderade förslag 
"Österåker - vägen framåt (version 2.2)" bilaga (S). 

Francisco Contreras (V) yrkar bifall til l Vänsterpartiets reviderade förslag bilaga (V). 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns 3 förslag avseende budget 2019 med plan 2020-2021; 
Kommunstyrelsens förslag inklusive redaktionella ändringar bilaga (KS), 
Socialdemokraternas reviderade förslag "Österåker - vägen framåt (version 2.2)" bilaga (S) 
och Vänsterpartiets reviderade förslag bilaga (V). 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet 
med Kommunstyrelsens förslag inklusive redaktionella ändringar bilaga (KS). 
Forts, nästa sida 

CM k 
Justera es signaturer Utdragsbestyrkande 
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Votering begärs. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar vilket av de två förslagen; Socialdemokraternas reviderade förslag 
"Österåker - vägen framåt (version 2.2)" bilaga (S) eller Vänsterpartiets reviderade förslag 
bilaga (V) som ska utgöra motförslag till huvudförslaget, det vill säga Kommunstyrelsens 
förslag inklusive redaktionella ändringar bilaga (KS) i en huvudvotering, och finner att 
votering ska verkställas. 

Omröstning 
Votering verkställs med ja-röst för a tt Socialdemokraternas reviderade förslag "Österåker -
vägen framåt (version 2.2)" bilaga (S) ska utgöra motförslag och nej-röst för att 
Vänsterpartiets reviderade förslag bilaga (V) ska utgöra motförslag. 

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster, 4 n ej-röster, 35 har avstått och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att Socialdemokraternas reviderade förslag 
"Österåker — vägen framåt (version 2.2)" bilaga (S) ska utgöra motförslag till 
Kommunstyrelsens förslag inklusive redaktionella ändringar bilaga (KS). 

Omröstning - huvudvotering 
Tidigare begärd votering avseende Budget 2019 med plan 2020-2021 verkställs med ja röst för 
bifall till Kommuns tyrelsens förslag inklusive redaktionella ändringar bilaga (KS) och nej-röst 
för bifall Socialdemokraternas reviderade förslag "Österåker — vägen framåt (version 2.2)" 
bilaga (S). 

Omröstningen utfaller med 36 ja-röster, 14 nej-röster och 1 är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag inklusive 
redaktionella ändringar bilaga (KS) avseende Budget 2019 med plan 2020-2021. 

Bilaga (KS) 
Bilaga (S) 
Bilaga (V) 
Bilaga Omröstningslista KF § 8:4a 
Bilaga Omröstningslista KF § 8 :4b 

Expedieras 
- Samtliga näm nder, Kommundirektören, Samtliga förvaltningschefer, Ekonomienheten 

Budget- och kvalitetsenheten, Redovisningsenheten, Samtliga controllers, Kommunkansliet 

justeraftdes signaturer Utdragsbestyrkande 
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2018 11 19 Bilaga 8:4a/2018 O ÖSteFåkef 
Mandatfördelning: M:18, S:9, RP:5, SD:5, LA, C:3, V:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 

(M) Michaela Flet cher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Oberg Berndt Hogreve (M) X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Isabelle Ankar^ärd Jäger X X 
(M) Jeanette Widén > X X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Flogreve X X 
(M) Conny Ling X X 
(M) Camilla Grimsby Klein X X 
(M) Lotta Flolmgren X X 
(M) Josefine Radonné X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Anne-Li Hilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Amanda Ringstedt (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson Svante Johansson (MP) X 
(MP) Michael Solandet X X 
00 Francisco Contreras X X 
(V) Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren 
(SD) Thomas Rapola Anders Borelid (SD) X 
(SD) Bo Blomgren X X 
(SD) Lennart Ljungqvist Leif Hermansson (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
fil) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 11 4 35 

AOmröstningslista KF 84a 

Of] § K 
Uppdaterad 2018-11-27 
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2018 11 19 Bilaga 8:4b/2018 O OstöPQ\<Bf 
Mandatfördelning: M:18, S:9, RP:5, SD:5, LA, C:3, Y:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare Ja Nej Avstå 
(M) Michaela Fle tcher X X 
fil) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Oberg Berndt Hogreve fil) X 
(M) Christina Funhammar X X 
fil) Kenneth Netterström X X 
(M) Isabelle Ankarfjärd Jäger X X 
(M) Jeanette Widén X X 
fil) Conny Söderström X X 
fil) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
fil) Conny Ling X X 
fil) Camilla Grimsby Klein X X 
fil) Lotta Holmgren X X 
fil) Josefine Radonné X X 
fil) Anneli Widén X X 
fil) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(C) Michaela Haga X X 
(C) Anne-Li Hilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Arne Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Anas Abdullah X X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg Amanda Ringstedt (S) X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid X X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson Svante Johansson (MP) X 
filP) Michael Solander X X 
oo Francisco Contreras X X 
oo Andreas Lennkvist Manriquez X X 
00 Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RF) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Iiillgren 
(SD) Thomas Rapola Anders Borelid (SD) X 
(SD) Bo Blomgren X X 
(SD) Lennart Ljungqvist Leif Hermansson (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
fiD Johan Boström X X 
fil) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 36 14 

N 
\ Omröstningslista KF 84b 

0{\\ K 
Uppdaterad 2018-11-27 
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Ny politisk organisation för Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ny politisk organisation för Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022, innebärande att med angivande av 
mandattid, inrätta följande nämnder, styrelse samt Överförmyndare: 

- Kommunstyrelse, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 
januari 2019. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, mandattid om fyra år räknat från 
och med den 1 januari 2019. 

- Kommunstyrelsens planarbetsutskott, mandattid om fyra år räknat 
från och med den 1 januari 2019. 

- Kommunstyrelsens produktionsutskott, mandattid om fyra år räknat 
från och med den 1 januari 2019. 

- Byggnadsnämnd mandattid om fyra år räknat från och med den 1 
januari 2019. 

- Kultur - och fritidsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 

- Miljö - och hälsoskyddsnämnd, mandattid om fyra år räknat från och 
med den 1 januari 2019. 

- Förskole- och grundskolenämnd, mandattid om fyra år räknat från och 
med den 1 januari 2019. 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd mandattid om fyra år räknat 
från och med den 1 januari 2019. 

- Socialnämnd, mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari 
2019. 

- Vård- och omsorgsnämnd; mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 

- Teknisk nämnd; mandattid om fyra år räknat från och med den 
1 januari 2019. 

- Val- och demokratinämnd, mandattid om fyra år räknat från och med 
den 1 januari 2019. 

Forts, nästa sida 

C Å /y\ 

Justeranjdés signaturer Utdragsbestyrkande 
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2. Anta reviderat antal ledamöter och ersättare: 
- Kommunstyrelsen - 14 ledamöter och 8 ersättare. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott - 7 ledamöter och 3 ersättare. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott - 7 ledamöter och 3 ersättare. 
- Kommunstyrelsens produktionsutskott - Kommunstyrelsens 

presidium. 
- Byggnadsnämnden - 8 ledamöter och 7 ersättare. 
- Kultur- och fritidsnämnden — 8 ledamöter och 7 ersättare. 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 8 ledamöter och 7 ersättare. 
- Förskole- och grundskolenämnden - 14 ledamöter och 8 ersättare. 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - 8 ledamöter och 7 

ersättare. 
- Socialnämnden - 14 ledamöter och 8 ersättare. 
- Vård- och omsorgsnämnden - 14 ledamöter och 8 ersättare. 
- Tekniska nämnden - 8 ledamöter och 7 ersättare. 
- Val-och demokratinämnden - 10 ledamöter varav 1 ordförande. 

3. Anta arvodesgrupper enligt följande: 
- Byggnadsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Kultur- och fritidsnämnden - Arvodesgrupp 2 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Förskole- och grundskolenämnden - Arvodesgrupp 1 
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden — Arvodesgrupp 1 
- Socialnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Vård- och omsorgsnämnden - Arvodesgrupp 1 
- Tekniska nämnden - Arvodesgrupp 1 
- Val- och demokratinämnden - Arvodesgrupp 2 

I övrigt hänvisas till arvodesreglementet. 

4. Samt anta tjänstgöringsgrad för: 
- Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 100%. 
- Kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd, med 

särskilt ansvar tekniska nämnden 80%. 
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsråd 75%. 

5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att fördela ramarna mellan berörda 
nämnder enligt den nya nämndorganisationen. Detta ska redovisas till 
Kommunfullmäktige 2018-12-10. 

Forts, nästa sida 

Justerarides signaturer Utdragsbestyrkande 
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6. Österåkers kommuns styrdokument "Bestämmelser avseende arvoden 
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till 
politiska partier representerade i fullmäktige" samt beslut om 
Riksdagsledamöternas arvoden, biläggs protokollet. 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) ska Kommunfullmäktige tillsätta en Kommunstyrelse samt de 
övriga nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. Kommunfullmäktige utser även två 
kommunalråd samt ett oppositionsråd. 
Kommunstyrelsen och Valnämnden är enligt I<L obligatoriska nämnder. Obligatoriskt för en 
kommun är även inrättande av Överförmyndare eller överförmyndanämnd. Inom Österåkers 
kommun finns sedan tidigare en Överförmyndare och föreliggande förslag innebär ingen 
ändring på denna punkt. 
För Kommunstyrelsen ska gälla en mandattid om fyra år enligt 6 kap 12§) räknat från och med 
den 1 januari året efter det år då allmänna val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, d.v.s. 
från och med den 1 januari 2019. För övriga nämnder och styrelser ska gälla en mandattid om 
fyra år, räknat från och med den 1 januari 2019. 
Enligt särskilda bestämmelse i Föräldrabalken (19 kap. 7 §) gäller för Överförmyndare att 
mandattiden ska vara fyra år, räknat från och med den 1 januari 2019. 
Förslaget omfattar även att under Kommunstyrelsen inrätta ett arbetsutskott (KS-AU), ett 
planarbetsutskott (KS-PlanAU), samt ett produktionsutskott (KS-PU). Mandattiden för de 
utskott som föreslås inrättas under Kommunstyrelsen korrelerar med styrelsen, d.v.s. även för 
dess organ är mandattiden fyra år. 
Förslag på reglementen för respektive nämnd läggs fram på nästkommande Kommunstyrelse 
den 20/11. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på sammanträde 2018-10-24, KS § 12:24. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2018-10-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med följande ändringsyrkanden i beslutsats 2: 
Kommunstyrelsen ska bestå av 14 ledamötet och 8 ersättare istället för 12 ledamöter och 7 
ersättare, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av 7ledamöter och 3 ersättare istället för 5 
ledamöter och 5 ersättare, 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott ska bestå av 7ledamöter och 3 ersättare istället för 
5 ledamöter och 5 ersättare, 

Forts, nästa sida 

les signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KF § 8:5 

Kommunstyrelsens produktionsutskott ska bestå av Kommunstyrelsens presidium, 
Byggnadsnämnden ska bestå av 8 ledamöter och 7 ersättare istället för 7 ledamöter och 6 
ersättare, 
Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 8 ledamöter och 7 ersättare istället för 7 
ledamöter och 6 ersättare, 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bestå av 8 ledamöter och 7 ersättare istället för 7 
ledamöter och 6 ersättare, 
Förskole- och grundskolenämnden ska bestå av 14 ledamöter och 8 ersättare istället för 
12 ledamöter och 7 ersättare, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska bestå av 8 ledamöter och 7 ersättare 
istället för 7 ledamöter och 6 ersättare. 
Socialnämnden ska bestå av 14 ledamöter och 8 ersättare istället för 12 ledamöter och 7 
ersättare, 
Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 14 ledamöter och 8 ersättare istället för 12 
ledamöter och 7 ersättare, 
Tekniska nämnden ska bestå av 8 ledamöter och 7 ersättare istället för 7 ledamöter och 6 
ersättare, 
Val- och demokratinämnden ska bestå av 10 ledamöter, varaven ordförande. 

Ann-Christine Furustrand (S) b iträder Michaela Fletchers (M) yrkande med ändringar. 

Efter debatt yrkar Michaela Fletcher (M) att Österåkers kommuns styrdokument 
"Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda 
samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige" samt beslut om 
Riksdagsledamöternas arvoden, ska biläggas protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterat att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag med ändringar 
samt till Michaela Fletchers (M) tilläggsyrkande om att Österåkers kommuns styrdokument 
och beslut om Riksdagsledamöternas arvoden, ska biläggas protokollet. 
Ordföranden frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja 
besvarad. 

Bilaga Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåker kommuns förtroendevalda 
samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige 2017-01-30 

Bilaga Beslut om Riksdagsledamöternas arvoden 2018-09-18 

Expedieras 
— Kommundirektören, Samtliga förvaltningschefer, Kommunkansliet, 

Kommunikationsenheten, Personalenheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:6 Dnr. KS 2018/0283 

Bordlagt val av Kommunfullmäk tiges gruppledare för (L) för 
resterande del av perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till Kommunfullmäktiges gruppledare för (L) för resterande del av 
perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 väljes; 
Jenny Nordström (L) gruppledare 

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

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 
- Akten, kommunkansliet, De valda 

Justferandés signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:7 Dnr. KS 2018/0283 

Bordlagt val av kommunens revisorer (resterande 4) inklusive 
ordförande och förste vice ordförande, för granskning av den 
kommunala verksamheten under mandatperioden 2019-01-01 -

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till kommunens revisorer för granskning av den kommunala 
verksamheten under mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 väljes; 

2. Val av resterande revisor (1) inklusive val av vice ordförande för 
perioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av kommunens revisorer för perioden 
2019-01-01 - 2022-12-31. Kommunfullmäktige har tidigare valt Ann-Katr in Flodén (M), 
Birgitta Halling (RP) oc h Jan Winberg (KD) till revisorer för samma period. 

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

Mathias Lindow (L) no minerar Bertil Olin (L) som revisor. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens 
förslag samt i enlighet med nominering från (L) och finner frågorna med ja be svarade. 

Expedieras 
— Akten, kommunkansliet, De valda 

2022-12-31 

Bengt Olin (S) 
Bertil Olin (L) 
Gerhard Nuss (S) 

ordförande 
ledamot 
ledamot 

Justerancles signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:8 Dnr. KS 2018/0283 

Val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i vilken 
ordning ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens 
förbundsfullmäktige mandatperioden 2019-01 -01 -2022-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till ledamöter och ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige för 
mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, väljs: 
Bror Jansson (M) ledamot 
Björn Pålhammar (C) ledamot 
Vakant (S) ledamot 

Conny Söderström (M) ersättare 
Mathias Lindow (L) ersättare 
Vakant (S) ersättare 

2. Val av vakanta platser samt fastställande i vilken ordning ersättarna ska 
tjänstgöra, bordläggs. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att förrätta val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i 
vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens förbunds fullmäktige mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31 

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

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

Expedieras 
- Akten, kommunkansliet, Kommunalförbundet Norrvatten, De valda 

Justeranijles signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:9 Dnr. KS 2018/0283 

Övriga Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediganden 
1. Peter Nummert (RP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktiges valberedning. 

2. Margareta Gustafsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden. 

Val med anledning av entlediganden 
3. Björn Molin (RP) väljs till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning för 

resterande del av perioden 2018-10-22-2022-10-14 

4. Roger Lindahl (S) väljs till ny ersättare i Socialnämnden för resterande del av 
perioden 2018-01-01-2018-12-31. 

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

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

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

Sammanfattning 
Ärendet omfattar bordlagda val, begärda endediganden samt nya val. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar fullmäkdge om fullmäkdge kan besluta i enlighet med valberednin gens 
förslag och finner frågorna med ja besvarade. 

Expedieras 
- Kommunkansliet, Socialnämnden, Attunda Tingsrätt 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:10 

Nya motioner och interpellationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga motioner eller interpellationer har inkommit inför dagens sammanträde. 

Expedieras 
— Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8 :1 I Dnr. KS 2018/0303 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag nr 16/2018 -Lekplats i Svinninge (Nantes) 
- medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 16/2018 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Besluts förslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2018-11-05. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

signaturer Utdragsbestyrkande 
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KF § 8:12 

Sammanträdets avslutande 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 22:50. 

on y K 
JusteranWes signaturer Utdragsbest/rkande 


