
0 Österåker 
2016-04-15 

KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 3/2016 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 25 april 2016 kl. 15.00 

(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. Frågor och interpellationer 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
4. Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2015 samt årsredovisningar för år 

2015 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har 
intressen (framgår av missivet) 
- Debatt 
(beslut avseende vissa bolag och organisationer på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2016-04-25) 

5. Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2015 avseende Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där 
Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen 

6. Årsredovisning för Österåkers kommun för år 2015 samt årsredovisningar för år 
2015 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har 
intressen framgår av missivet) 
- Beslut 
fbeslut avseende vissa bolag och organisationer på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2016-04-25) 

7. Ökad brutto- och intäkts ram för Socialnämnden 

ZrfUML 6ioi 
Ingela Gardner Ingéla Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

8. Strategi för motverkande av våldsbejakande extremism 
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9. Avskrivning av medborgarförslag nr 11/2015 - Sälj grusfotbollsplanerna och få 

nya, moderna aktivitetsytor samt fler bostäder 

Föredragande: Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (/VI) 
10. Riktlinjer för extra lokalbidrag till fristående huvudmän inom förskola och skola i 

Österåkers kommun 
(beslutpå extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2016-04-25) 

Föredragande: Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) 
11. Ny ersättning hemtjänst Ljusterö och glesbygdszon 

Föredragande: Valberedningens ordförande Mats Beiming (NI) 
12. Valärenden 
12.1 - Val av styrelse i Armada Fastighets AB för perioden från ordinarie årsstämma 

2016 fram till nästa ordinarie årsstämma 
12.2 - Val av Ordföranden i Armada Projektfastigheter AB för perioden från 

ordinarie årsstämma 2016 fram till nästa ordinarie årsstämma 
12.3 - Val av Ordföranden i Armada Kanalfastighetei AB för perioden från 

ordinarie årsstämma 2016 fram till nästa ordinarie årsstämma 
12.4 - Val av styrelse i Österåkers Stadsnät AB för perioden från ordinarie 

årsstämma 2016 fram till nästa ordinarie årsstämma 
12.5 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Armada Fastighets AB för 

perioden från ordinarie årsstämma 2016 fram till nästa ordinarie årsstämma 
12.6 - Val av högst 2 lekmannarevisorer med 1 suppleant i Österåkers Stadsnät AB 

för perioden från ordinarie årsstämma 2016 fram till nästa ordinarie 
årsstämma 

12.7 - Val av 1 ledamot tillika ordförande och 1 suppleant till styrelsen för 
Brännbacken Återvinning AB för perioden från ordinarie årsstämma år 2016 
till ordinarie årsstämma år 2017 

12.8 - Val av lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 2 suppleanter, i Brännbacken 
Återvinning AB för perioden från ordinarie årsstämma år 2016 till ordinarie 
årsstämma 2017. 

12.9 - Övriga val 
© Entlediganden 
9 Val med anledning av beviljade entlediganden 
• Bordlagda val 
• Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motioner 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
13. Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) - Handelspolicy för 

Österåkers kommun 

14. Svar på motion nr 25/2015 från Mats Larsson (S) - Färjetrafiken på Ljusteröleden 

Föredragande: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Lindow (L) 
15. Svar på motion nr 15/2015 från Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans 

och performance 
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Föredragande: Skolnämndens ordförande Kenneth N etterström (M) 

16. Svar på motion nr 17/2015 från Ann-Christine Funistramd (S) och Jörgen Palmberg 
(S) - Komvux till Hackstaskolan 

17. Svar på motion nr 18/2015 från Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S) -- Avskaffa 
vårdnadsbidraget 

18. Svar på motion nr 20/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén 
(V) - Starta ett Komtek Österåker 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Micbaela Fletcher (M) 
19. Svar på motion nr 22/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Michael Solander 

(MP), Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Marie Wengse (SÖ) - Uppgradera 
kommunens årsredovisning 

20. Svar på motion nr 24/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Medlemskap i 
Sveriges Ekokommuner 

21. Svar på motion nr 28/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - Ratiflcering 
av Borgmästaravtalet 

22. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-21 
b. Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra 

Åkersberga 
e. Svar på medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet på offentliga 

platser samt information därav 
d.Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper in 

fastigheten Norrö 2:61, även kallad Domarringen, för att skydda de 
lämningar som finns på denna fastighet 

e. Svar på medborgarförslag nr 13/2015 - Bygg cykelställ vid hållplats 
Högbackavägen 

f. Svar på medborgarförslag nr 15/2015 - Belysning till gång- och cykelvägen 
mellan Sörgårdsvägen och Orkidévägen 

g. Svar på medborgarförslag nr 18/2015 - Trafiken måste kunna flyta 
Ii. Redovisning av uppdrag att utreda om Österåkers skolor kan servera frukost 

åt elever 
i. Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare (S) i Kommunfullmäktige 

- Klas-Göran Wändesjö (S) 

23. Nya motioner och interpellationer 

24. Inkomna medborgarförslag 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Sally's bis tro, Alceahuset, 
ca kl. 18.00. 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 kommunens webbplats direkt samt i efterhand. 
Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 15 april 2016. 


