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KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 6/2017 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 18 september 2017 kl. 18.30 

(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 2017-08-28 
b. Svar på Medborgarförslag nr 7/2016 samt nr 5/2017 
c. Yttrande över Rydbo Saltsjöbads fastighetsägarförenings överklagande 

samt Naturskyddsföreningens komplettering av överklagande av detaljplan 
för Säbyvikens marina 

d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-06-30 från Socialnämnden 
e. Rapportering av ej verkställda beslut per 2017-06-30 från Vård- och 

omsorgsnämnden 
f. Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till Byggnadsnämnden 

angående skolskjutsar 

4. Frågor och interpellationer 

Föredragande: Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) 
a) Svar på interpellation nr 4/2017 - Hur går arbetet med att minska 

storleken på barngrupperna i förskolan? - av Kristin Hagegård (MP) 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
5. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 samt uppdrag till 

Vård- och omsorgsnämnden 

6. Utredning av möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisande av icke 
domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
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7. Närings livs strategi för Österåkers kommun 

8. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och 
medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) 

Föredragande: Österåkersvattens ordförande Bror Jansson (M) 
9. Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåkers kommun 

Föredragande: Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Michaela Haga (C) 
10. Uppdrag till Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Se över riktlinjerna för 

alkoholservering 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Fl ogreve (M) 
11. Valärenden 

• Entlediganden 
• Val med anledning av beviljade entlediganden 
• Bordlagda val 
• Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motioner 

Föredragande: Produktionsstyrelsens ordförande Gunnar ¥ ris te dt (M) 
12. Svar på motion nr 24/2016 från Andreas Lennkvist (V) - Motion om minskat 

matsvinn 

Föredragande: Socialnämndens ordförande Christina Fun hammar (Ad) 
13. Svar på motion nr 5/2016 från Peter Wihlner (SD) - Låt politiker ta ansvar för 

invandringspolitiken 

14. Svar på motion nr 17/2016 från Peter Wihlner (SD) - Placering av minderåriga i 
äktenskap 

15. Svar på motion nr 26/2016 från Francisco Contreras (V) - Fasta rutiner för att söka 
upp barnfamiljer som hotas av vräkning 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (Al) 
16. Svar på motion nr 7/2016 från Peter Wihlner (SD) - Inför mångkulturellt bokslut 

17. Svar på motion nr 29/2016 från Peter Wihlner (SD) - Anslutning av befintlig 
cykelväg till Brännbacken 

18. Svar på motion nr 14/2016 från Kristina Embäck (S) - Praktikplatser inom offentlig 
förvaltning 

19. Svar på motion nr 8/2017 från Roger Johansson (RP) - Ökad trygghet i Österåker 
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Fö re dragan de: Byggnadsnämndens ordförande Hampe K/e in (AI) 

20. Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med 
särskilda behov 
(se anmälningsärende 3 f) 

21. Nya motioner och interpellationer 

22. Inkomna medborgarförslag 

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 kommunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 8 september 2017. 


