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KUNGÖRELSE 

Organ Kommunfullmäktige 5/2015 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 14 september 2015 kl. 18.30 

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

JöJJan Boström 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäkdges sekreterare 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Frågor och interpellationer 

Interpellationer 

Föredragande: Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) 
a) Svar på interpellation nr 5/2015 - Angående ändamålsenliga lokaler i 

skolorna - av Marie Wengse 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Micbaela Fletcher (M) 
b) Svar på interpellation nr 6/2015 — Samlokaliseringen 

Häckstaskolan/Söraskolan — av Anas Abdullah (S) 

Föredragande: Produktionsstyrelsens ordförande Gunnar Fristedt (M) 
c) Svar på interpellation nr 7/2015 - Frågor med anledning av stängningen av 

Hackstaskolan - av Francisco Contreras (V) 

d) Svar på interpellation nr 12/2015 — Resterande frågor som inte kunde 
besvaras vid årsredovisningen - av Ann-Christine Furustrand (S) 



ö Österåker 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

e) Svar på interpellation nr 10/2015 - Låt oss försöka göra mer 
- för att se till att vägarna på Ljusterö blir säkrare 
- av Ann-Christine Furustrand (S) 

Föredragande: Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Ottosson (KD) 
f) Svar på interpellation nr 11/2015 - Hemtjänsten i Österåker 

- av Anas Abdullah (S) 

Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (Ni) 
4. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2015 - Uppdrag till 

Produktionsstyrelsen avseende åtgärdsplaner inom förskole- och 
grundskoleverksamheten 

5. Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser 

6. Avtal mellan Österåkers kommun och Trafikverket om medfinansiering och 
samverkan för projekt väg 276 Sjöbergsvägen - Åkersberga 

7. Principer för huvudmannaskap för gator inom Österåkers kommun 

8. Redovisning av ännu ej fårdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 
201506-30 

9= Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL.) 

Föredragande: Valberedningens ordförande Mats Beiming (M) 
10= Valärenden 
10.1 - Val av 21 nämndemän till Attunda Tingsrätt för perioden 2016-01*-01-2019=12=31 
10=2 - Övriga val 

© Entlediganden 
• Val med anledning av beviljade entlediganden 
® Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Motioner 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
11. Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör Storängstorget 

bilfritt 

Föredragande: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Lindow (FP) 
12. Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke efter Lasse Vakt 

13. Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga teaterns anläggning 
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14, Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-24 
b. Ny ledamot i fullmäktige Ivar Horst (RP) samt ny ersättare Veronica 

Zander (RP) 
c= Rättelse av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 2015-02-09 i 

KF § 1:39, gällande medborgarförslag nr 16/2014 
d. Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Uppför ett räcke eller bredda 

trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

e» Svar på medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 
Åkersberga Centrum 

f0 Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

g. Svar på medborgarförslag nr 12/2014 - Upprusta tillfartsvägen till parken 
Berga 11:1 samt placera ut lekredskap för att parken ska kunna användas 
till lek- och skolverksamhet 

ho KS § 10:28/2015 Redovisning av uppdrag - Kartläggning av kulturarv i 
Österåkers kommun samt fråga om ansvar för drift och underhåll av 
kulturarvet 

i. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-06-30 från 
Socialnämnden 

j3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 2015-06-30 
från Vård- och omsorgsnämnden 

k, Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2015-08-31 

15» Nya motioner och interpellationer 

16o Inkomna medborgarförslag 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Hacksta Bistro, Alceahuset, 
från kl. 17.00 med hänvisning till informationsmöte om Käppalaprojektet. 

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 4 september 2015. 


