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2018-10-12 
Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 7/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 22 oktober 2018 kl. 18.30 
OBS!!! Obligatorisk genomgång kl. 18.00 i fullmäktigesalen av fullmäktiges 
mötessystem 

SjlOtkl CkiléiyxiL 
Ingela Gardner" 
Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

1. Ålderspresidenten öppnar sammanträdet 

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

3. Fastställande av dagordning 

4. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-24 
b. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2018 
c. Vård- och omsorgs nämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 39, nr 

40 samt nr 41 från Kommunfullmäktige 
d. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av 

Beslutsärende 
5. Länsstyrelsens protokoll avseende slutgiltig rösträkning och mandatfördelning 

angående val till Kommunfullmäktige 2018-09-09 

Valärenden 
6. Val av Kommunfullmäktiges valberedning för perioden 2018-10-22- 2022-10-14 

(omedelbarjustering) 

7. Val av Kommunfullmäktiges presidium; ordförande, förste vice ordförande samt 
andre vice ordförande för perioden 2018-10-22- 2022-10-14 
(omedelbarjustering) 

8. Val av Kommunfullmäktiges gruppledare för perioden 2018-10-22 - 2022-10-14 
(omedelbarjustering) 

intrångs skydd 
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9. Övriga valärenden - eventuella övriga val inklusive begäran om entlediganden 
(omedelbarjustering) 

10. Frågor och interpellationer 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

a. Svar på interpellation nr 4/2018 - Planen har spruckit, och eleverna får 
betala - av Ann-Christine Furustrand (S) 

Föredragande: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Undow (L) 
b. Svar på interpellation nr 5/2018 -Frågor till Mattias Lindow om vattensäker 

kommun - av Marie Ende (S) och Kristina Embäck (S) 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
11. Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Friidrottsutrustning 

12. Omfördelning av 2018 års investeringsbudget för Gång- och cykelväg mellan Täljö 
och Rydbo 

13. Delårsrapport för Österåkers kommun 2018-01-01-2018-08-31 
(beslut på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2018-10-22) 
(revisorernas delårsrapport distribueras senare) 

14. Detaljplan för Björnhammarvarvet del 2 

15. Mark- och genomförandeavtal f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.) 

16. Antagande av detaljplan f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl) 

17. Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2017 samt 
uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2019 

18. Revidering av förbundsordning och reglemente för Kommunalförbundet 
Storstockholms brandförsvar samt revidering av förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrvatten med anledning av ny kommunallag 

19. Reglemente för hantering av arkiv i Österåkers kommun 

20. Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen 

21. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019 

22. Nya motioner och interpellationer 

23. Inkomna medborgarförslag 

24. Sammanträdets avslutande samt information om tid för nästa sammanträde 
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Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang, 
från kl. 17.00. 

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 k ommunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i recepti onen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 12 oktober 2018. 


