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Organ Kommunfullmäktige 8/2021

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 22 november 2021 kl. 13.00 OBS tiden!

Sammanträdet genomförs på plats i Alceahuset.

OBS! ledamöter och tjänstgörande ersättare sitteri fullmäktigesalen på plan 4

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

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 23/2020 och nr 5/2021
c. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 11/2021 -

Upplysningsskyltar på gång- och cykelväg

d. Kommunstyrelsens återrapportering rörande Utvecklingsområden inom
Servicecenter samt uppdrag nr 30 i Budget 2020 - utreda förutsättningarna

för införandet av en äldrelots och en NPF-lots ur ett organisatoriskt och
ekonomiskt perspektiv

e. Tekniska nämndens återrappottering av uppdrag nr 29 i Budget 2021 -

uppdatera kommunens cykelkarta och att från och med 2021 inkludera

enskild mark
f. Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond och stiftelsen Österåkers Sociala

samfond har avregistrerats 2021-10-01

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

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

funktionshindrade (LSS) per 2021-09-30

h. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2021-09-30

i. Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot och ersättare i fullmäktigesalen



!› Österåker

4. Frågor och interpellationer

Beslutsärenden
I'4'r'2'7w/r4gam/e: Kammztm'gyre/Jms arøyb'nmz/e /VIz'v/yae/zz I:Ye/aber (M)

5. Budget 2022 och plan 2023-2024 (inklusive samtliga taxor och avgifter)

Föredragande: IÃM//aerec/niizgem' ord/å'nmde .Anne/z'Hogrcwe (M)
6. Valärenden

6.1 Entledigande med anledning av avregistrering av stiftelsen Östra Ryds
magasinfond

6.2 Entledigande med anledning av avregistrering av Österåkers Sociala samfond
6.3 Övriga valärenden

7. Nya motioner och interpellationer

8. Inkomna medborgarförslag

9. Sammanträdets avslutande

Middag serveras till de förtroendevalda i bistron ca kl. '17.30.

Matiga mackor kommer att finns på plan 4 från sammanträdets start.

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

MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild

genom webbsändning.

W'cbbsändningen går att följa live på kommunens webbplats.

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


