
0 Österåker 
2018-0443 

Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 3/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 23 april 2018 kl. 15.00 

3maék 
A. Ingela Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 
Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Sammanträdets behörighets kontroll av närvaro och val av två justerare 

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018=03=19 
b» Svar på medborgarförslag nr 8/2017 - Närtrafikbuss til Lervik, 

svar på medborgarförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i 
Lervik, 
svar på medborgarförslag nr 12/2017 - Infartsparkering 
och svar på medborgarförslag nr 15/2017 - Förlängning av gång- och 
cykelbana vid Östra Banvägen i Åkersberga 

c. Anmälan av svar på revisionsrapporter 
do Återrapportering om Överförmyndarverksamheten 
©o Information om ny lag om redovisning av intäkter 

Medborgarförslag 

orato: 
Svar på medborgarförslag nr 1/2017 - Ändra lydelse "inom område med samlad 
bebyggelse" i lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun (01FS 2011:6 -
Stockholms läns författningssamling § 18) 

5. Svar på medborgarförslag nr 2/2017 - Ändring i lokala ordningsföreskrifter för 
Österåkers kommun (01FS 2011:6 - Stockholms läns författningssamling § 18) 
avseende tider då privatpersoner utan tillstånd får använda pyrotekniska varor 

6. Frågor och interpellationer 
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Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
7. Årsredovisning fot Österåkets kommun 2017 samt för vissa organisationer där 

Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 
(kompletterande beslut på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2018-04-23) 

8. Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2017 avseende Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där 
Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 

9. Pedagogisk omsorg alternativt förskoleverksamhet på Ingmarsö 

10. Valärenden 

10.1 — Val av styrelse i Arniada Fastighets AB för perioden från ordinarie årsstämma 
2018 fram till nästa ordinarie årsstämma 

10.2 — Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
Aimada Projektfastigheter AB för perioden från ordinarie årsstämma 2018 
fram till nästa ordinarie årsstämma 

10.3 - Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
Armada Blåljusfastigheter AB (tidigare Kanalfastigheter) for perioden från 
ordinarie årsstämma 2018 fram till nästa ordinarie årsstämma 

10.4 - Val av styrelse i Österåkers Stadsnät AB för perioden från ordinarie 
årsstämma 2018 fram till nästa ordinarie årsstämma 

10.5 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Armada Fastighets AB 
för perioden från ordinarie årsstämma 2018 fram til nästa ordinarie 
årsstämma 

10.6 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Österåkers Stadsnät AB 
för perioden från ordinarie årsstämma 2018 fram till nästa ordinarie 
Årsstämma 

10.7 - Övriga val 
® Entlediganden 
® Val med anledning av beviljade entlediganden 
® Bordlagda val av nya nämndemän vid Attunda Tingsrätt 
® Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motioner 

Föredragande: Byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein (M) 
11. Svar på motion nr 1/2017 från Ann-Christine Furustramd (S) - Låt oss inspireras av 

Finland, Nederländerna och Centerpartiet 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
12. Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal 

verksamhet 
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Föredragande: Socialnämndens ordförande Christina Funbammar (M) 

B. Svar på motion nr 15/2017 Mm Francisco Contreras (V) - Motions om 
flyktingungdomar 

14. Svar på motion nr 17/2017 från Ann-Christine Furus ttatid (§), Ingela Westerlund 
(S), Kristina Embäck (S)s Jonas Jonsson (MP) och Heidi Stapf Ekström (MP) 
- Tryggare asylprocess för ensamkommande 

15. Nya motioner och interpellationer 

16. Inkomna medbotgafförslag 

17. Sammanträdets avslutande 

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

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på F M 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, Ålceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 13 april 201 B. 


