
0 Österåker 
2018-02-23 

Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 2/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 5 mars 2018 kl. 18.30 

Efmaekt 
Ingela Gardner  Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12 
b. Svar på medborgarförslag nr 10/2017 - Anläggning av gång- och cykelväg 

på Röllingbyvägen nr 8-58, 
svar på medborgarförslag nr 13/2017 - Parkering för EU-mopeder i 
Åkersberga centrum, 
svar på medborgarförslag nr 14/2017 - Utbyggnad av Roslagsbanan till 
Skärgårdsstad 
och svar på medborgarförslag nr 17/2017 - Bind ihop kommunen med 
kollektivtrafik 

c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-12-31 från Vård- och 
omsorgsnämnden 

do Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-12-31 från Socialnämnden 

4. Frågor och interpellationer 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
5. Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan 2018 

6. Revidering av Policy för förvaltning av överlikviditet 

7. Revidering av Policy för förvaltning av pensionsmedel 

8. Antagande av detaljplan för Österåkers multihall 

9. Taxa för Österåkers Stadsnät AB 



O Österåker 
10. Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB 

(559031-2016) samt beslut om arvodesnivå för bolagsstyrelsen och revisorer 

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

12. Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser för 
år 2017 samt ansvarsprövning 

Föredragande: Miljö-och hälsoskyddsnämndens ordförande Michaela Haga (C) 
13. Komplettering till Budget 2018 avseende taxor inom Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens område 

14. Valärenden 
14.1 — Val av tillfälligt beredningsorgan för beredning av revisionsberättelser 

avseende år 2017 samt ansvarsprövning 
14.2 — Val av styrelse i Sågra Fastighets AB för tiden från den årsstämma, som 

följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 

14.3 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant till Sågra Fastighets AB 
för samma period som gäller för bolagets revisor 

14.4 — Val av nya nämndemän vid Attunda Tingsrätt efter Vilma Björk (C) 
och Dick Lindén (ÖP) 

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

Motioner 

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

verksamhet 

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

17. Nya motioner och interpellationer 

18. Inkomna medborgarförslag 

19. Sammanträdets avslutande 

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 kommunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 
Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, o ch på kommunens 
webbplats från och med den 23 februari 2018. 


