Österåker

L.

2021-04-16

Kallelse

Organ

Kommunfullmäktige 3/2021

Plats

Fullmäktigesalen, plan 4

Tid

Måndagen den 26

i

Alceahuset, Österåker

OBS

april 2021 kl. 13.00

tiden!

rum Alccahusct medges.

(Deltagande på distans hemifrån

eller från

De

önskar delta på distans ska anmäla detta

ledamöter och ersättare

torsdagen den 22

OBS!

som

separat

i

till

sekreteraren senast

april kl. '13.00)

ledamöter och ersättare

som

tjänstgör från start anmäler sin närvaro på plan 4,

fullmäktigcsalcn kl. 12.45

OBS!

ersättare

som

ej

tjänstgör från start, anmäler sin

konfcrensavdclningcn

Km ?geia

kl.

näwaro i Largen plan

'1,

12.45

QXW

Inge a Gardner
Kommunfullmäktiges ordförande

c

*

Stma Nilsson

Kommun fullmäktiges

sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två

2.

Fastställande av dagordning

3.

Anmälningar
a.

b.

c.

d.

Protokoll från Kommunstyrelsens

sammanträde 2021-03-22
Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 37/2019, 2/2020 och nr
16/2020
Vård- och omsorgsnämndens svar på medborgarförslag nr 15-2020 Tillsätt grupp med utevistelseombud för personer med behov i riskgruppen
70 plus.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr
i Budget 2020 - Utreda framtida behov av SFI och språkintroduktion
Kommunstyrelsens och Vård- och omsorgsnämndens svar på
revisionsrapport - Ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämnden
Länsstyrelsen har utsett ny ledamot för (S), Anders Pettersson (S), nya
ersättare för (S), Daniel Lundin (S) och Elisabeth Karlstedt
(S) och ny
ersättare för (RP), Sven Ragnelid (RP) i Kommunfullmäktige
27

e.

f.

4.

justerare

Frågor och interpellationer

Österåker
Besluts ärenden
Fb'øwløzzgønzz/e.'

Kommam/yre/.s'em

oø'ç//å'mm/ø

M

z'ø/me/a

VI'T/e/c'ber

(M)

5.

Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020

6.

Ärstedovisnin g för år 2020 för Österåkers

kommun och dess

_

(Karl/rmms/yralswzjul/ar

7.

hey/lll gällande

Wim:

lya/ag 00/2 ocgmzzlmlämzcr

bola g
på .rammanlräde 202 7-04-26)

Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 för Österåkers

kommun och

dess bolag

Taxa

tömning av hushållsavfall Österåkers

kommun

8.

Justering av

9.

Österåkersvatten AB:s framställan angående bildande av bolag för framtida
reningsverk i Margretelund 16:95

för

10.

Fördelning av statsbidrag - Extra skolmiljatd

11.

Policy för upphandling

12.

Förordning (2021:8)

i

Österåkers

kommun

om särskild begränsning för att förhindra spridning av

sjukdomen covid-19
13.

Ansvarig utgivare av Kommunfullmäktiges webbsändningar

14.

Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Österåkers kommun (Kal/mums/yn/sm /á/l/(zr bal/ul pá' srmz/øzmz/rø'ic/e 2027 -04 26)

Föra/”gamla 7 'c'lêniska
15. Tillfällig

Mmm/672.1' org/[firande

Ma/bz'm

I Jim/0711 (L)

nedsättning av vissa taxor och avgifter under 2021

med

anledning av

pandemin
(Komma71.s*{ymlren_ [al/ar bar/m på

.raw/72517117 'ck/c'

202 7 -04-26)

147)?tvingande: Fä/:øéo/c- 00/9 g?“/Itf/l/J'Å?()/L'71ä772/2(/671.f ord/å'mm/ø

16.

Revidetade

riktlinjer för förskola

›I^-.I't177z/)e

Klein

(M)

och pedagogisk omsorg

Fb'redmgmzde: Vxl/beredningens' orçl/b'mmz'a Anne/z' .IEIQgrøw
(M)
17. Valärenden

Val av en ordförande, två styrelseledamöter och en suppleant i NYAB
Val .w en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant 1 NYAB
17 3 Övriga Valärenden
17 1

17.2

0

Entlediganden

0

Val

0

Anhållan

med anledning

av beviljade entlediganden

om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

1

Österåker
Motioner
.fåfret/rzgande.' .KW/77m72.5'0/7"e/.re/7.v oøzyb'mmlc'

18.

NEC/well] .Welt/Mr (M)
Svar på motion nr 10/2018 från Björn Molin (RP) Angående grovsophämtning

Hiram/(gamle:
19.

Kl///Z/7'- (nr/1 /ii/iz/.rnäøizm/mr

WWF/'runda /Jr/ze .likt/mm!

Svar på motion nr 4/2020 från Kristina

Fü'in'ø/rølgmzø/a' KOM/71z172.r_/)v'e/Jw.r(nd/07217740 /VIk'ø'bz/(r/a

Embäck

(KD)

(S)

- Samverkan

motorbana

Welt/m* (M)

på motion nr 8/2020 från Ann-Christine Furustrand
Westerlund (S) - Permanenta lärarlönelyftet

20. Svar

21.

för

(S)

och Ingela

Svar på motion nr 9/2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Ingela
Westerlund (S) - Heltidsarbete som norm

22. Suvar

på motion nr 21/2020 från Michael Solander (MP) - Ungdomsbostäder

till

Osteråker

på motion nr 27/2020 från Anders Borelid (SD) - Motion
kameraövervakning i centrum

23. Svar

24. Svar

på motion nr 28/2020 från Anders Borelid (SD) - Motion

om
om att införa

kommunala ordningsvakter i Österåker

25.

Nya

26.

Inkomna medborgarförslag

27.

Sammanträdets avslutande

motioner och interpellationer

Matiga smörgåsar finns vid fullmäktigesalcn från

Middag

serveras

sittningen

de förtroendevalda

i

bistron

med första sittningen

kl. 17.15.

kl. 17.45:

kl.

'17.15-17.45

kl.

'17.45-18.15

Tänk på

till

kl. 12.30.

_

sittning

'1

sitminsr 2

att hålla

avstånd

-

(M),

(1.), ((3),

(KD)

(S), (RP), (81)), (V),

till

(MP)

varandra.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM 103,7
Hz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild
genom webbsändning. Webbsändningcn går att följa live på kommunens

M

webbplats.

Handlingar ñnns

tillgängliga

i

receptionen, .Alccahusct, och på

webbplats en vecka före sammanträdet.

kommunens

och andra

