
0 Österåker 

2018-07-07 
Kallelse 

Otgan Kommunfullmäktige 6/2018 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 17 september 2018 kl. 1830 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 9^- ^ 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

FÖREDRÅGNINGSLSSTÄ 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-27 
b. Svar på medborgarförslag nr 16/2017 - Förbjud vänstersväng vid utfarten 

från Sockenvägen till 276 Roslagsvägen riktning Åkersberga 
c. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-06-30 från Vård-och 

omsorgsnämnden 
d. Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-06-30 från Socialnämnden 
e. Svar på revisionsrapport - Granskning av program för uppföljning av 

privata utförare 
f. Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och 

servicenivå 

4. Frågor och interpellationer 
a. Fråga - NPF säkra skolor, även i Österåker? - av Jörgen Palmberg (S) 

Föredragande: Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Undow (L) 
b. Svar på interpellation nr 3/2018 - Engelska skolan och idrottsplatsen - av 

Anders Pettersson (S) och Ann-Christine Furustrand (S) 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
c. Svar på interpellation nr 4/2018 - Planen har spruckit, och eleverna får 

betala - av Ann-Christine Furustrand (S) 
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Beslutsärenden 

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
5. Klimatanpassningsplan för Österåkers kommun 

6. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och 
medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2018-07-31 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
7. Valärenden 

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

Motioner 
Föredragande: Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) 

8. Svar på motion nr 13/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av 
ledningsstruktur inom beställar-/utförarorganisationen för skolfrågor 

9. Svar på motion nr 14/2017 från Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad 
skolpeng 

10. Nya motioner och interpellationer 

11. Inkomna medborgarförslag 

12. 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 1 03,7 
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, o ch på kommunens 
webbplats från och med den 7 september 2018. 


