
O Österåker 

2019-03-08 
Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 3/2019 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 18 mars 2019 kl. 18.30 
Kaffe och mackor serveras för fullmäktiges ledamöter och ersättare i anslutning till 
sammanträdet. 

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sela-eteraren vid ankomst) 

Ingela Gardner J 
Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Information från Arbetsmiljöverket 

4. Frågor och interpellationer 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

a. Svar på interpellation nr 1/2019 - I spåren av 
- av Ann-Christine Furustrand (S) 

b. Svar på interpellation nr 2/2019 - Österåkers 
- av Francisco Contreras (V) 

c. Svar på interpellation nr 3/2019 - Vart tänker 
inte de skall vara i skolan? 
- av Mats Larsson (S) 

Beslutsärende 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

5. Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern 
utförare (återremitterat ärende) 
(beslutpå ordinarie Kommunstyrelsesammanträde 2019-03-18) 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

kommunens underskott? 

skolor tvingas till besparingar 

du att lärarna skall vara om 



Österåker 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
6. Valätenden 
6.1 - Bordlagt val av 1 ersättare (MP) i Val- och demokratinämnden för 

mandatperioden 2019-01-01- 2022-12-31 
6.2 - Bordlagt val av en ersättare (MP) i Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund för perioden 2019-01-01- 2022-12-31 
6.3 - Bordlagt val av en god man enligt fastighetsbildningslagen för 

mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31 för tätortsförhållanden 
6.4 - Bordlagda val av nämndemän i Attunda Tingsrätt 
6.5 - Övriga val 

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

7. Nya motioner och interpellationer 

8. Sammanträdets avslutande 

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM 103,7 
MFIz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild 
genom webbsändning. Webbsändningen går att följa på ko mmunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar fmns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 8 mars 2019. 


