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Organ Kommunfullmäktige 2/2021

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 8 mars 2021 kl. 18.30

(deltagande på distans medges. De ledamöter och ersättare som önskar delta på distans

ska anmäla detta till sekreteraren senast torsdagen den 4 mars kl. 13.00)

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

fullmäktigesalen kl. 18.15

OBS! ersättare som ej tjänstgör från start, anmäler sin närvaro i Largen plan 1,

konferensavdelningen kl. 18.15

Ingäa Gardner % ÅAKommunfullmäktiges ordförande
4

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
2. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 26/2019

c. Vård- och omsorgsnämndens rapport ej verkställda beslut enligt

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

funktionshindrade (LSS) per 2020-12-31

d. Socialnämndens rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
per 2020-12-31

e. Attunda tingsrätt har entledigat Andreas Adolfson (M) som nämndeman
f. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S)

- Krister Wicandet (S)

4. Frågor och interpellationer

Föredragande: Kommmzxg/re/Jem ordförande AIM/yada Fletcher (M)

a. Svar på interpellation nr 1/2021 - Har Österåker en hög eller låg skolpeng?
- av Ann-Christine Furustrand (S)

Fo'degam/e; Tekniska nämndem ordförande Mal/12215 Lina/ou) (L)

b. Svar på interpellation nr 2/2021 - Hur fullföljs löftet om förstärkt väg med
GC väg till Margretelunds reningsverk? - av Ann-Christine Furustrand (S)



r., Österåker

Beslutsärenden

Föredragande: Kømmzzmljre/xem ortyb'mnde Mic/mala Fletcher 01)
5. Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten inom Valsättra

och Nantes/Svinningeudd i Svinninge

6. Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nyhagen

7. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per
2021-01-31

Föredragande: [Mz'á'ál 00/7 bä/»voJ/êyddmämndem ordförande Anne-Lz'Hz'lberl K)
8. Tillfällig nedsättning av Vissa taxor och avgifter under 2021 med anledning av

pandemin

Föredragande: Gjmnaxz'e- riv/J wøxenitlbz'ldnz'ngmämndem ort/förande Kewab Net/erslrä/øz 071)

9. Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen för

gymnasieprislistan 2021

FWea'mgamle: Valberedningens oná'å'mnde Anne/z' Høgrew CW)
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

11. Nya motioner och interpellationer

12. Inkomna medborgarförslag

13. 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 - sittning
'

- (M), (L), (C), (KD)
kl. 17.45-18.15 - sitmino 2 -

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

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 live på kommunens
webbplats.

Handlingar ñnns tillgängliga i receptionen, Alccahuset, och på kommunens
webbplats en vecka före sammanträdet.


