
Österåker

2021-01-22

Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 1/2021

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 1 februari 2021 kl. 18.30

OBS! ledamöter och ersättare som tjänstgör från start anmäler sin närvaro på plan 4,

fullmäktigesalcn kl. 18.15

OBS! ersättare som e' t'änst rör från start anmäler sin närvaro i Lar rcn lan '1,
l

_l 5:, › å» P
konferensavdelnlngen kl. 18.15

Ingela Gardner
\ ÄNKommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
3. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-07

b. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-11

c. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 3/2018, nr 9/2019, nr
33/2019 och nr 35/2019

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 3-2020 och nr 12-2020

6. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av uppdrag nr 24 och
uppdrag nr 25 i Budget 2020

f. Kommunstyrelsens och Förskole- och grundskolenämndens svar på
revisionsrapport - Likvärdig skola

g. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig

planering

h. Attunda Tingsrätt har entledigat Elin Hedman (M) från uppdraget som
nämndeman

Medborgarförslag

Fämqugande: Kammzmygyre/sem' 0r4/å'rcmø/e Michaela Hela/;er (M)
4. Svar på medborgarförslag nr 11/2020 - Utmaning att leva mer hållbart



Österåker

5. Frågor och interpellationer

Föredragande: Vård- 00/9 ommøgmämndem ortálömnde Ã/Iom'm Kjellman (L)

a. Fråga - Har Österåkers kommun vidtagit åtgärder för att kräva att

regionen tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden
i Österåker i enlighet med vad IVO menat att de borde? - av Francisco

Contreras (V)

Beslutsärenden

Föredragande: Kømmzzmøj/re/Jem artWrande [Wo/?dela Fletcher (NI)

6. Kommunfullmäktige m.m. Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023

7. Sponsoravtal Multihallen (ålerremz'lteml ärende)

8. Förvärv av bolag inom Armadakoncernen samt överföring av fastigheten Tuna
3:85 och försäljning av densamma

9. Revidering av policy för intern kontroll

Föredragande: Valberedningen: anyb'mnde Anne/z' Hogreve (NI)

10. Valärenden
10.1 Val av 1 nämndeman vid Attunda Tingsrätt för mandatperioden

2020-01-01-2023-12-31

10.2 Övriga Valärenden
0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motion
Föredragande: Färs/éo/e- 00/9 gmrzdxkø/enámndem onfo'mnde Hampa Klein m1)

11. Svar på motion nr 13/2019 från Michael Solander (MP) - Riktlinjer för

stimulerande utemiljöer för barn och unga

Föredragande: Kommunstyrelsens Old/572171616' Mz'ø/yzze/tz Fletcher (NI)

12. Svar på motion nr 3/2020 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Nya Åkersberga

med stadsgrönska och ekosystemtjänster

13. Nya motioner och interpellationer

14. Inkomna medborgarförslag

15. Sammanträdets avslutande

Middag serveras till de förtroendevalda i bistron med första sittningen kl. 17.15. och andra

sittningen kl. 17.45:

kl. 17.15-17.45 - sitminø 1 - (M), (L), (C), (KD)
kl. 17.45-18.15 - sittm'ng 2 -

(S), (RP), (SD), (V), (MP)
Tänk på att hålla avstånd till varandra.



Österåker

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM 103,7

MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild

genom webbsändning. W/ebbsändningen går att följa live på kommunens
webbplats.

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens
webbplats en vecka före sammanträdet.


