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2019-01-18 
Kallelse 

Organ Kommunfullmäktige 1/2019 

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker 

Tid Måndagen den 28 januari 2019 kl. 18.30 
(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst) 

Ingela Gardner ' 
Kommunfullmäktiges ordförande 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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

2. Fastställande av dagordning 

3. Anmälningar 
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 
b. Svar på medborgarförslag nr 8/2018, nr 9/2018, nr 10/2018, nr 11/2018 och 

nr 12/2018 

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

behov 

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

kommuner 

Motion 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

6. Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med 
särskilda behov 

Medborgarförslag 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 

7. Svar på medborgarförslag nr 26/2017 - "Återtagande" av kommunens enskilda 
vägar 
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8. Frågor och interpellationer 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
Svar på interpellationer nr 7/2018 och nr 8/2018 -Väntans tider, två och ett halvt år... 
- av Jörgen Palmberg (S) 

Beslutsärenden 
Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (NI) 

9. Finansiering av Sverigeförhandlingen gällande medfinansiering av Roslagsbanans 
förlängning till T-centralen via Odenplan 

10. Antagande av detaljplan för Tuna 7:99 

11. Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun 

12. Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun 

Föredragande: Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) 
13. Valärenden 
13.1 - Bordlagt val av en ersättare i Socialnämnden för mandatperioden 

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

2019-01-01 - 2022-12-31 
13.3 - Bordlagt val av en personlig ersättare för ombudet Ann-Christine Furustrand 

(S) i förbundsmöte för Storsthlm för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31 
13.4 - Bordlagt val av en ersättare i nya Samordningsförbundet Roslagen från 

förbundets bildande till 2022-12-31 
13.5 - Bordlagt val av en ersättare i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund för 

perioden 2019-01-01-2022-12-31 
13.6 - Bordlagt val av en ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden 

2019-01-01-2022-12-31 
13.7 - Bordlagt val av revisor respektive revisorsersättare till respektive syskonen 

Johanssons fond, Östra Ryds magasinfond, stiftelsen Österåkers kommuns 
sociala samfond, Österåkers skolors samfond och stiftelsen Österåkers 
kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för perioden 
2019-01-01 - 2022-12-31 

13.8 - Bordlagt val av en ersättare i stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola för 
perioden 2019-01-01-2022-12-31 

13.9 - Bordlagt val av en ledamot och en ersättare i stiftelsen Forn-Åker för perioden 
2019-01-01-2022-12-31 

13.10 - Bordlagt val av sex gode män enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31 (varav två för jordbruks- och 
skogsbruksfrågor och fyra för tätortsförhållanden) Omedelbar justering 

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

Föredragande: Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) 
14. Svar på motion nr 20/2016 från Michael Solander (MP) - Träbyggnads strategi 

15. Svar på motion nr 21/2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på 
sina datorer 

16. Svar på motion nr 7/2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars 
arbetsdag på försök 

17. Svar på motion nr 8/2018 från Björn Molin (RP) - Västra banvägen överförs till 
kommunalt huvudmannaskap 

18. Nya motioner och interpellationer 

19. Inkomna medborgarförslag 

20. 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 kommunens webbplats 
direkt samt i efterhand. 

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens 
webbplats från och med den 18 januari 2019. 


