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KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 1/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 29 januari 2018 kl. 18.30 
OBS! Information från säkerhetsstrategen kl. 18.00 angående "Trygg politiker" 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-08 
b. Svar på medborgarförslag nr 11/2016 - Syn och hörselkonsulenttjänst, 

svar på medborgarförslag nr 16/2016 - Verksamhetsplats för 
motorintresserade ungdomar samt 
svar på medborgarförslag nr 21/2017 - Rondellutsmyckning med historisk 
trafikanknytning 

c. Vård- och omsorgsnämndes redovisning av uppdrag nr 35 i ärende om 
Budget 2017 - Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog 
med Försäkringskassan för att möjliggöra för vårdtagare att ta del av 
lokalen på Daglig verksamhet "Sågen". 

d. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare för (C) - Henrik Olson 

4. Frågor och interpellationer 
Föredragande: Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) 

a) Svar på interpellation nr 8/2017 - Syn- och hörselinstruktör - hur blir det? 
- av Ann-Christine Furustrand (S) och Marie Ende (S) (utsänds senare) 

Föredragande: Socialnämndens ordförande Christina Funhammar (M) 
b) Svar på interpellation nr 9/2017 - Hur hanteras hemlösheten i Österåker? 

- av Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela Westerlund (S) 

Föredragande: Kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande tillika ordförande i Skärgårdsrådet Mathias Lindow (L) 
c) Svar på interpellation nr 12/2017 - Det lackar mot jul, men när kommer 

Ljusteröpaketet? - av Mats Larsson (S) 



0 Österåker 
Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
5. Ansökan om kommunal borgen Österåkersvatten AB 2017 

6. Beslut om att inte upplåta kommunal mark till cirkusar och liknande som 
förevisar icke domesticerade djur 

7. Arvoden och ersättningar i samband med det allmänna valet 2018 och val till 
Europaparlamentet 2019 för valnämndens ledamöter och ersättare 

8. Valärenden 
8.1 - Val av styrelse (5 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande) i Ögab 

Fastighet 6 AB för perioden från årsstämma som följer efter val till 
kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Utses årligen, (återremittera t) 

8.2 - Val av styrelse (5 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande) i 
Långängens Fastighets AB för perioden från årsstämma som följer efter val 
till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Utses årligen, (återremitterat) 

8.3 - Val av styrelse (5 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande) i 
Österåkers Återvinningscentral AB för perioden från årsstämma som följer 
efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Utses årligen, (återremitterat) 

8.4 - Övriga val 
• Entlediganden 
• Val med anledning av beviljade entlediganden 
• Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motion 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
9. Svar på motion nr 9/2017 från Margareta Olin (S) - Ett "Naturum" i 

Skärgårdskommunen Österåker 

10. Nya motioner och interpellationer 

11. Inkomna medborgarförslag 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang, 
från kl. 17.30. 

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 ko mmunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i rece ptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 19 januari 2018. 


