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Sammanträdet genomförs på plats i Alceahusct.

OBS! ledamöter och tjänstgörande ersättare sitter i fullmäktigesalcn på plan 4

OBS! ersättare som ej tjänstgör sitter i datasalen på plan 4

6' 60WMmgäi i LNKommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar

a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-27

b. Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 20/2020
- Konstsnöbana

c. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 4/2021 - Farthinder på
Margretelundsvägen

d. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens
och Axmada Fastighets AB:s upphandlingar och inköp

e. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av IT-och

informationssäkethet

f. Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag på uppdrag 25, nr 26 och nr

28 i Budget 2021

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

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

funktionshindrade (LSS) per 2021-06-30

h. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2021-06-30

i. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige för (RP) -

Nils Boström (RP)
j. Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges

gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium, 2021-10-04



Österåker

4. Frågor och interpellationer

Föredragande.- Kzz/tzzr- 00/9fritidsnämndens anyb'mndeAme Ekstrand (KD)

a. Svar på interpellation nr 9/2021 - Interpellation ang. badens underhåll

under sommaren- av Kristina Embäck (S)

Fimdmgande: Kommunstyrelsens ortyämndeMiL'bae/a Fletcher 0/1)

b. Svar på interpellation nr 10/2021 - Angående Kostpolicy - av Michael

Solander (MP)

Beslutsärenden
Fo'Wdrtçgthe: Kømmum'lyre/Jem ørøáwømde [VM/mala Flere/?er 6%)

5. Delårsrapport för Österåkers kommun 2021-01-01 - 2021-08-31

(Kømmmzslyne/Jm bebzmd/ar ärendetpâ sammanträde 202 7 -70- 78,

rewkoremas (le/årsrapport distribuera.: senare)

6. Godkännande av exploateringsavtal för Utökning av Värmeverket (Säby 1:7 mil)

7. Antagande av detaljplan för Utökning av Värmeverket (Säby 1:7 mil.)

8. Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7:123

9. Antagande av detaljplan för Runö 7:123

10. Antagande av detaljplan för Slussholmen

Föredragande: ÖJ'teråkerymlten AB.“J' anförande Bror](mysa/1 (NI)

11. Andring av avfallstaxan och slamtaxan i Ostetåkets kommun

Förvdmgande: Val- 00/1 demokratinämndem ortljb'mmle Lotta Holmgren (M)

12. Utökat antal valdisttikt i Österåkers kommun

Frihängande: Vård- 00/9 omxoøggmá'mndem ortyb'mnde Monika Kjellman (L)

13. Svar på uppdrag att se över hur Silviacertiñeringen kan möjliggötas på samtliga

verksamheter i kommunen genom att utforma en modell om finansiellt stöd som
kan sökas hos kommunen för genomförandet av certiñeringen

Fänzdmgande: Kommzms/jre/Jem ordförande [Mia/?dela Flex/?er áVI)

14. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 §

Kommunallagen (KL)

15. Sammanträdestider 2022 för Kommunfullmäktige samt annonsering

Föredragande: Valberedningens' onálb'mnde Anne/z'Hagreve OVI)

16. Valärenden
16.1 Val av nämndeman för (M) för resterande del av mandatperioden

2020-01-01 - 2023-12-31

16.2 Övriga Valärenden
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Motion

Föredragande: KommunJg/re/Jem artwmnde [Michaela Fletcher WD
17. Svar på motion nr 7/2021 från Anders Borelid (SD) - En vice rektor bör finnas i

varje skola i kommunen

18. Nya motioner och interpellationer

19. Inkomna medborgarförslag

20. Sammanträdets avslutande

Middag serveras till de förtroendevalda i bistron från 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 live på kommunens webbplats.

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens

webbplats en vecka före sammanträdet.


