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KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 2/2017 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 13 mars 2017 kl. 19.00 OBS tiden! 

Kommunfullmäktige kallas till information och visning av verktyg för digital 
distribuering av sammanträdeshandlingar kl. 17.45 OBS tiden! 

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst) 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 
b. Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens planberedskap 
c. Svar på medborgarförslag nr 4/2016 - Anlägg en kommunal tennisplan i 

Margretelundsparken, Bergsättra 
d. SN § 1:13 - Rapportering av ej verkställda beslut per 2016-12-31 
c. YON § 1:4 - Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och 

omsorgsnämnden per 2016-12-31 
f. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare Hans Cruse (MP) för ledamot för 

(MP) 
g. Länsstyrelsen har utsett Josefine Radonné (M) som ny ledamot i 

Kommunfullmäktige samt har utsett ny ersättare Anders Larsson (M) för 
ledamot för (M) 

IL Valberedningens protokoll 2017-02-27 
i. Tack för begravningsbukett 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

4. Frågor och interpellationer 
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Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
5. Redovisning av ännu ej fardigbehandlade motioner (motionsstatistik) och 

medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2017-01-31 

6. Justitieombudsmannens (JO:s) beslut angående kritik mot Överförmyndaren i 
Österåkers kommun 

7. Ansvaret för Överförmyndarverksamheten i Österåkers kommun 

8. Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun 

9. Upphävande av vissa föråldrade styrdokument i Österåkers kommun 
- Riktlinjer för behandling av motioner och Riktlinjer för vänortsverksamheten 

10. Uppförande av övertryckstält i Sjökarbyområdet samt anläggande av nytt 
konstgräs på Margretelunds fotbollsplan 

Föredragande: Valberedningens ledamot Mikael Ottosson (KD) 
11. Valärenden 

• Bordlagt val av vakant plats (ersättare) i Skolnämnden för perioden 
2017-01-01 - 2017-12-31 
Övriga valärenden 
• Entlediganden 
• Val med anledning av beviljade entlediganden 
• Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motioner 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
12. Svar på motion nr 11/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Möta barn på flykt 

Föredragande: Vård-och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) 
13. Svar på motion nr 19/2016 från Marie Ende (S), Lars Frid (S) och Francisco 

Contreras (V) - Bättre balans i (o)valet av hemtjänsten 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
14. Svar på motion nr 23/2016 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Om 

skatteflykt 

15. Svar på motion nr 25/2016 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Om 
jämställdhetskrav i upphandling 

16. Nya motioner och interpellationer 

17. Inkomna medborgarförslag 
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Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang, 
kl. 17.00-18.30. 

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM 103,7 
MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild 
genom webbsändning. Webbsändningen går att följa på kommunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 3 mars 2017. 


