
IU Österåker 
Kallelse 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Måndagen den 12 februari 2018, kl. 15.00 
Plats: Largen, konferensavdelningen, Alceahuset, Äkersberga 

Övrig information: 
Alliansen kallas i annan ordning 
Valsjön är bokad kl. 14.00 - 15.30 åt oppositionen 

Information 
- Översiktsplan (Charlotte H.) 

Dagordning 

1. Upprop och fastställande av dagordning 

2. Val av justerare samt tid för justering och information 

3. Antagande av detaljplan för Österåkers multihall 

4. Remissvar på förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 

5. Svar på medborgarförslag nr 10/2017 - Anläggning av gång- oc h cykelväg på 
Röllingbyvägen nr 8-58 

6. Svar på me dborgarförslag nr 13/2017 - Parkering för EU-mopeder i Äkersberga centrum 

7. Svar på M edborgarförslag nr 14/2017 - Utbyggnad av Roslagsba nan till Skärgårdsstad 

8. Svar på Me dborgarförslag nr 17/2017 - Bind ihop kommunen med kollektivtrafik 

9. Detaljplan för Säbyvikens marina. Överklagande av dom 2017-12-04, mål nr P6609-16 

10. Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 2018 

I I. Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan 2018 

12. Revidering av Pol icy för förvaltning av öv erlikviditet 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Zethraeus 

Kommunsekreterare 
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13. Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel 

14. Komplettering till budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
område 

I 5. Taxa för Österåkers Stadsnät AB 

16. Ansökan om kommunal borgen att erbjudas som säkerhet vid upplåning till 
bostadsmoduler Husby 4:22 - från Armada Bostäder AB 

17. Förfrågningsunderlag övertryckstält, Sjökarbyområdet 

18. Nybyggnation av förskola på fastigheten Tuna 4:139 

19. Översyn av skol- och förskolelokaler i Margretelundsområdet 

20. Svar på motion nr 6/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Sophantering i kommunal 
verksamhet 

21. Svar på motion nr 20/2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Har vi tillräckligt med 
skyddsrum? 

22. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och 
medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-01-31 

23. Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (55903 I -
2061) samt beslut om arvodesnivå för bolagsstyrelsen och revisorer 

24. Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelse 

25. Svar på remiss- Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 

26. Redovisning av behov och förutsättningar för inrättande av en kommunal resursskola i 
Österåkers kommun 

27. Redovisning av budgetuppdrag - 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 

28. Redovisning av budgetuppdrag - Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad 
budget för flyktingverksamhet (både asylsökande och nyanlända som har fått PUT/TUT) i 
syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans för 2018 

29. Bilaga till "Trepartsavtal avseende rätt och skyldighet för kommunen att överta 
hyresavtal samt särskild reglering av lokalkostnadsdelen i skolpengen m.m. vid nybyggnad 
av grundskola för nytt område på kommunal mark där avsikten är att ingå 
tomträttsavtal" 
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30. Valärende - Kommunala råden 

31. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 

32. Redovisning av delegationsbeslut 

33. Kommundirektören informerar 
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