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Kommunfullmäktige 7/2019

Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Måndagen den 16 september 2019 kl. 18.30

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst)

QMW(widner % /\/*\Kommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
a.

b.

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-26

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 13/2018, nr 6/2019 och
nr 8/2019

Socialnämndens svar på medborgarförslag nr 20/2019

Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 23, nr 24 och
nr 25 i ärende om Budget 2019

Vård- och omsorgsnämndens återrapporteting av uppdrag nr 34 och nr 36 i

ärende om Budget 2019

Kommunstyrelsens svar på revisionstapport - Granskning av krisberedskap

i Österåkers kommun
Högsta domstolens beslut i Mål nr Ö 2153-18 innebärande bland annat att

Högsta domstolen undantöier Nacka tingsrätts, mark- och
miljödomstolen, dom den 4 december 2017 i mål P 6609-16, och visar målet
åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning

Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) per 2019-06-30

Socialnämnden rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

(SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2019-06-30

Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever har

avregistrerats

Stiftelsen Österåkers skolors samfond har avregistrerats



, Österåker

l. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr

28 i ärende om Budget 2019

Medborgarförslag

Föredragande: Kommumtyre/sem ordförande [Mic/mala Fletcher (NI)

4. Svar på medborgarförslag nr 11/2017 - Desttuktion av båtar

5. Frågor och interpellationer

Föredragande: Tekmbéa nämndem ørøäömnde Ã/[at/yz'as Lz'miaw (L)

a. Svar på interpellation nr 7/2019 - Läkarintyg för skolskjuts och skolskjuts

till andra kommuner - av Ann-Christine Furustrand (S)

Föredragande: KZI/tltr- oc/?frz'lz'dmämndem ordförande Arne Ekylmnd (KD)
b. Svar på interpellation nr 8/2019 - Angående tillgängligheten vid våra

utomhusbad- av Kristina Embäck (S)

Föredmgamle: Kommunstyrelsen: ordfø'mnde Å/Iz'v/Jae/a F/etc/Jer (NI)

c. Svar på interpellation nr 9/2019 - Ett Naturrum i Skärgårdskommunen
Österåker- av Margareta Olin (S)

Beslutsärenden

Fáiedmgtqzde: Kommunstyrelsen; orzá'b'mnde JVM/mala Fletcher (M)
6. Ostetåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019

7. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per
2019-07-31

8. Policy för Nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i

Osterâkers kommun

9. Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration till enskild

utövare

Fb'redrtçgande: Valberedningen: arcwmnde Anm/z'Hogreve (NI)

10. Valärenden
10.1 - Val av 26 nämndemän i Attunda Tingsrätt för mandatperioden

2.920-01-01-2023-12-31

10.2 - Ovtiga val

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Bordlagda valärenden

0 Anhållan om ny sammantäkning hos Länsstyrelsen

Motioner

Föredragande: Teknik/ätt nämndens artwmnde [Wat/?im Lz'na'øul (L)
..

11. Svar på motion nr 11/2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en
riktig cykelkommun

12. Svar på motion nr 12/2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion angående Skolskjuts



Österåker

13. Nya motioner och interpellationer

14. Inkomna medborgarförslag

15. 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, och på kommunens
webbplats från och med den 6 september 2019.


