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2019-02-22 
Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 2/2019 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåket 

Tid Måndagen den 4 mars 2019 kl. 18.30 
OBS - Information och utbildning från kommunkansliet från kl. 16.30! 

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

Ingela Gardner 
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. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-11 
b. Socialnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av rättssäker 

handläggning inom barn- och ungdomsvården 
c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-12-31 från Vård-och 

omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-12-31 från Socialnämnden 
e. Länsstyrelsens förordnande av Cecilia Ringstedt och Thomas Klementsson 

som vigselförrättare 

Medborgarförslag 
4. Svar på medborgarförslag nr 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda 

behov 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcber (M) 
5. Svar på medborgarförslag nr 25/2017 - Diskussion om skolskjuts till angränsande 

kommuner 

Motion 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (NI) 

6. Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) — Skolskjuts för barn med 
särskilda behov 
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7. Frågor och interpellationer 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

a. Svar på interpellationer nr 7/2018 och nr 8/2018 -Väntans tider, två och ett 
halvt år...- av Jörgen Palmberg (S) 

b. Svar på interpellation nr 1/2019 -1 spåren av kommunens underskott? 
- av Ann-Christine Furustrand (S) 

Beslutsärenden 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

8. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021 

9. Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, 
Roslagskulla och Wira 

10. Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för 
Val- och demokratinämnden (återremitterat ärende) 

11. Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

12. Säkerhetspolicy för Österåkers kommun 

13. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 
2019-01-31 samt omremittering av vissa medborgarförslag 

14. Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern 
utförare 
(beslut på extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2019-03-04) 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
15. Valärenden 
15.1 - Val av 9 ersättare i Val- och demokratinämnden för mandatperioden 

2019-01-01- 2022-12-31 
15.2 - Bordlagt val av en ersättare till Överförmyndaren för mandatperioden 

2019-01-01 - 2022-12-31 
15.3 - Bordlagt val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårds förbund för 

perioden 2019-01-01- -2022-12-31 
15.4 - Bordlagt val av två gode män enligt fastighetsbildningslagen för 

mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31 för tätortsförhållanden) Omedelbar 
justering 

15.5 - Revidering av de kommunala revisorernas uppdrag med hänvisning till jäv 
15.6 - Övriga val 

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

16. Nya motioner och interpellationer 
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17. Inkomna medborgarförslag 

18. Sammanträdets avslutande 

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang, 
ca 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 ko mmunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 22 februari 2019. 


