
0 Österåker 

2018-11-09 
Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 8/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 19 november 2018 kl. 13.00 OBS tiden!!! 

Härmed informeras om att ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 
för perioden 2019-2023 ska genomföras under en ajournering av sammanträdet. 

(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 2018-10-24 
b. Svar på medborgarförslag nr 1/2018 och nr 4/2018 
c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Vård-och 

omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Socialnämnden 
e. Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 42 

från Kommunfullmäktige 
f. Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av program för 

uppföljning av privata utförare 
g. Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 

tillgänglighet och servicenivå 
h. Länsstyrelsen har utsett nya ersättare för (SD) - Carina Rosengren samt 

Leif Hermansson. 
i. Minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges gruppledarmöte 2018-11-05 
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Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 



0 Österåker 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
4. Budget 2019 och plan 2020-2021 

5. Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
6. Yalärenden 
6.1 - Bordlagt val av Kommunfullmäktiges gruppledare för (L) för perioden 

2018-10-22- 2022-10-14 
6.2 - Bordlagt val av kommunens revisorer (resterande 4) inklusive ordförande och 

förste vice ordförande, för granskning av den kommunala verksamheten 
under mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31 

6.3 - Val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa i vilken ordning 
ersättarna ska tjänstgöra) i Norrvattens förbunds fullmäktige 
mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31. 

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

7. Nya motioner och interpellationer 

8. Inkomna medborgarförslag 

9. Sammanträdets avslutande 

Matiga mackor kommer att finnas tillgängliga från kl. 12.00 i anslutning till fullmäktigesalen. 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang, 
ca 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 fmns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 9 november 2018. 


