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Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 17 juni 2019 kl. 18.30

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

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-20

b. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2019-03-31

c. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) per 2019-03-31

d. Svar på medborgarförslag nr 14/2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet

4. Frågor och interpellationer

Föredragande.“ Kommzzm/yre/Jem 0rchnde Ã/Iz'c'btze/a F/elc/øer (M)

21. Svar på interpellation nr 6/2019 - Ska besöksnäringen utgå från

näringslivsstrategin? - av Ann-Christine Furustrand (S)

b. Fråga - När inleds arbetet med att ta fram de nya miljömålen? - av

Andreas Lennkvist (V)

c. Fråga - Kommer Kommunstyrelsens ordförande att inkludera oppositionen

i arbetet med de nya miljömålen i försök att säkra ett brett samförstånd

över partigränserna? - av Andreas Lennkvist (V)



i: Österåker

Beslutsärenden

Föredragande: Kommzzmtyre/Jem orzálå'mnde Michaela Fletcher (NI)

5.

10.

11.

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för

år 2020 och planåren 2021-2022

(ba/utpå extraimall Kommzzmlyre/xemmmanlráde 20 79-06- 70)

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Osteråkers kommuns
förvaltade stiftelser

Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2:151 -

Friidrottsarenan

(bef/Ztlpå extraimalt Kommzmxzyre/Jemmmanträde 20 79-06-70)

Ansökan om kommunal borgen Tuna 8:213 - Österskärsskolan

(bes/utpå extraimalt Kommzzmljre/.mamman/räde 20 79-06-70)

Ett hållbarhetsramvetk för Österåkers kommun
(bey/zztpå extraimalt Kømmztmlyre/semmmanm'ide 20 79-06-70)

Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen
- Trygg, säker och störningsfri, version 1.0

(hey/;111012 eximz'matl Kømmzzmtyre/semmmmztrá'de 20 79-06- 70)

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till

förtroendevalda i Osteråkers kommun

. Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers

kommun
(bes/zzlpå exlmz'matt Kommztm/yre/Jemmmmzträde 2079-06- 70)

Föredragande: Tekmbéa nämndens anwmmde Å/Iatbz'm Lindow (L)

13.

14.

15.

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt

dagvatten fastighet inom Täljöviken

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata

inom exploatering Storhagen södra

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs

Föredragande: Valberednirgenx oná'ömnde Anne/z' Hogreøe (NI)

16. Valärenden
16.1 - Val av en nämndeman i Attunda Tingsrätt för resterande

del av mandatperioden 2016-01-01 - 2019-12-31.

16.2 - Övriga val

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen
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Motioner

Föredragande: Kommunstyre/.rem ordförande [Michaela Fletcher 01)

17. Svar på motion nr 10/2017 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Låt oss göra allt Vi

kan för att bygga små yt- och kostnadseffektiva bostäder för unga

18. Svar på motion nr 19/2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet

(bes/utpå extrainm/t Kommzzmlyre/yemmman[råde 2079-06-70)

19. Nya motioner och interpellationer

20. Inkomna medborgarförslag

21. 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 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 7 juni 2019.


