GÖsteråker
KALLELSE
till
Kommunstyrelse
Tid
Onsdag den 10 april 2013, kl 17.30. OBS! Sammanträdestiden
Plats:
Largen, konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga
Viren är bokad kl. 16.30 - 19.30 åt majoriteten
Losjön är bokad kl. 16.30 - 19.30 åt oppositionen

Michaela
er hjomån
Kommunstyrelsens
ns ordförande

Fredrik Zethrseus
Kommunsekreterare

Information:
- Redovisning av resultatet av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Cilla Hej (40 min)
Nr

Ärende

1

Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

2

Val av justerare och information

3
4
5
6
7
8

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per
2013-02-28
Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per
2013-02-28
Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per
2013-02-28
Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för år
2012
Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för år
2012
Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag
för år 2012

Nämnd/
förvaltning

ksk/ekonomi
ksk/ekonomi
ksk/ekonomi
ksk/ekonomi
ksk/ekonomi
ksk/ekonomi

9

Kommunal borgen för Österåkersvatten AB - lån

ksk/ekonomi

10

Kommunal borgen för Osteråkersvatten AB checkkredit

ksk/ekonomi

11

Revidering av firmatecknare för Österåkers kommun

ksk/ekonomi

Tjut/
Till KF
handlingar

O Österåker
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Revisionens granskning av upphandlingen av Söra
simhall
Revidering av riktlinjer för hantering av personalinitiativ
till överlåtelse av kommunal verksamhet
Revidering av regelverk och tillämpningsföreskrifter för
utmanarrätt
Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom
Armada Fastighets AB
Ändring av bolagsordning för samtliga bolag inom
Armada Fastighets AB
Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
Fastställande av Storstockholms Brandförsvars
årsredovisning för år 2012
Val av ny ledamot till Leaderprojekt —Utveckla
Roslagen och Stockholms skärgård (UllOSS)
Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter
Svar på motion från Monique Stalås Hörnsten (MP) Minskad köttkonsumtion
Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänsdagen (SoL) av
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänsdagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) Kuratorstjänst som stöd för anhöriga

ksk/ekonomi/ tme
ksk/tme
ksk/tme
ksk/kansli
ksk/kansli
ksk/kansli
ksk/kansli
ksk/kansli
ksk/

ps/
sn/
von/
von/

25

Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

sbf/

26

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

sbf/

27

28

29
30
31

32
33

Remissvar: på utredningen SOU 2012:91, Ett
effektivare plangenomförande
Inventering av brister och behov av åtgärder i
transport- infrastrukturen under planperioden 2014 —
2025 samt avgränsningssamråd för miljöbedömning av
länsplan
Remiss om komplettering av Stockholms läns regionala
trafikförsörjningsprogram
Remiss av förstudie kring tvärförbindelse mellan
Roslagsbanan och Arlanda
Svar på motion från Claes-Göran Wändesjö (S) och
Kristina Embäck (S) - Återinför en motsvarighet till
Drogkampen
Svar på motion från Rosita Olsson Palmberg (S) och
Elisabeth Karlstedt (S) - Planera och bygg
studentbostäder nu!
Detaljplan för Rosenkälla öst, etapp 1, uppdrag

sbf/

sbf

sbf/
sbf/
sbf/

sbf/
sbf/

O Österåker
34
35
36

Yttrande över bergtäkt på Osseby-Väsby 3:1 i
Vallentuna kommun
Meddelanden och information vilka anmäles i
Kommunstyrelsen
Övriga frågor

sbf/
ksk/

