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KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 3/2017 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 24 april 2017 kl. 15,00 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=03=20 
b. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare Moniqiae Stalås Hörnsten (MP) för 

ledamot för (MP) 
Co Attunda tingsrätt har entledigat Börje Löfvén (C) från sitt uppdrag gom 

nämndeman 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
4. Valärenden 
4.1 = Val av styrelse i Armada Fastighets AB för perioden från ordinarie årsstämma 

2017 fram till nästa ordinarie årsstämma 
4.2 - Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 

Armada Projektfastigheter AB för perioden från ordinarie årsstämma 2017 
fram till nästa ordinarie årsstämma 

4.3 - Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
Armada Kanalfastigheter AB för perioden från 
ordinarie årsstämma 2017 fram till nästa ordinarie årsstämma 

4.4 - Val av styrelse i Österåkers Stadsnät AB för perioden från ordinarie 
årsstämma 2017 fram till nästa ordinarie årsstämma 

4.5 — Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Armada Fastighets AB för 
perioden från ordinarie årsstämma 2017 fram till nästa ordinarie årsstämma 

4.6 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Österåkers Stadsnät AB 
för perioden från ordinarie årsstämma 2017 fram till nästa ordinarie 
årsstämma 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 



Österåker 
4.7 - Övriga val 

• Entlediganden 
• Val med anledning av beviljade entlediganden 
• Bordlagda val 
• Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaefa Fletcher (M) 
5. Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där 

Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 
(beslut avseende vissa bolag och organisationer på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2017-04-24) 
- Debatt 

6. Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2016 avseende Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där 
Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 

7. Årsredovisning 2016 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där 
Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 
(beslut avseende vissa bolag och organisationer på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 20/7-04-24) 
- Beslut 

8. Förvärv av Hacksta 1:72 

9. Förvärv av fastigheterna Berga 6:682 och Berga 6:683 

10. Bidrag fastighetsåtgärder, ideella föreningen Skånsta ryttare 

11. Uppdrag till Socialnämnden angående omvandling av HVB-boende för 
ensamkommande till stödboende samt för upprättande av rutiner - Rapportering 
av flyktingverksamhet per februari 2017 

12. Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige 2016 m.m. 

13. Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB 
(556791-2596) avseende ombyggnation Söraskolan, tilläggsbeställningar 

14. Ansökan om kommunal borgen för förvärv av markfastigheten Husby 3:10 
(Armada Kanalfastigheter AB) 

15. Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-
2596) angående Översättra 1:417 (Idrottshall) 

16. Ansökan om kommunal borgen från Armada Kommunfastigheter AB (556791-
2596) angående Hacksta 2:151 (Friidrottsarena) 



o Österåker 
17. Frågor och interpellationer 

Föredragande: Sko!'nämndens ordförande Kenneth Netterström (M) 
a) Svar på interpellation nr 1/2017 - Barn skrivs på annan adress för att få gå i 

"rätt" skola - av Ann-Christine Furustrand (S) 

Föredragande: Vård- och omsorgs nämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) 
b) Svar på interpellation nr 2/2017 - Ökad trygghet och kvalitet för den 

enskilde genom ökad bemanning - av Lars Frid (S) 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michae/a Fletcher (A l) 
c) Svar på interpellation nr 3/2017 - Är barnperspektivet integrerat nu? 

- av Ann-Christine Furustrand (S) 

Motioner 

Föredragande: Socialnämndens ordförande Christina Funhammar (M) 
18. Svar på motion nr 4/2016 från Peter Wihlner (SD) - Åldersbestämning av 

ensamkommande ungdomar 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michae/a Fletcher (M) 
19. Svar på motion nr 12/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker vår 

gemensamma hembygd 

20. Nya motioner och interpellationer 

21. Inkomna medborgarförslag 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Aleeahusets restaurang, 
ca kl. 18.00 

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 12 april 2017. 


