
! Österåker

2022-11-11

Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 7/2022

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 21 november 2022 kl. 13.00 OBS tiden!!!

Härmed informeras om att ombudsval till Sveriges Kommuner och Regioners kongress

mandatperioden 2023-2027 ska genomföras under en ajournering av sammanträdet.

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst)

500% WW
Inge a Gardner

K _

Kommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar v

21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-24

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 19/2021 och nr 27/2021

c. Kommunstyrelsens återrapportering av uppdrag nr 26 i Budget 2022 -

Kommunstyrelsen och dess utskott får i uppdrag att utreda förutsättningar

för och konsekvenserna av att utöka Minirosens verksamhet till

förskoleklass.

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

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

funktionshindrade (LSS) per 2022-09-30

e. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) per 2022-09-30

f. Dom i Mål nr 35602-21 angående laglighetsprövning gällande

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-13 § 9:7 - Godkännande av Armada
Kommunfastigheter AB:s försäljning av fastigheten Berga 6:35 till Nystad
Stadsutveckling AB. Förvaltningsrätten avslår överklagandet

g. Ny sammantäkning från Länsstyrelsen - innebärande ny ledamot (RP) och

ny ersättare (RP) i fullmäktige



« Österåker

Beslutsärende

4. Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2021 samt
uppdrag till Kommunstyrelsen avseende Budget för år 2023

5. Politisk organisation i Österåkers kommun för mandatperioden 2023-2026, jämte
reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för revisionen
(Extrzzz'møz/l Kommumgyre/Jemmwmzlräde 2022-7 7 -27 för band/ring av ännu ey' bereddafån/ag till

reg/emerzten)

6. Budget för år 2023 samt verksamhetsplan 2023-2025 för Österåkers kommun
(inklusive justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande brukningstaxa)
(.Extmz'mal/ Kommzzm/yre/semmmanträde 2022-7 7-27 för beredning av ännu ey' bereddaförs/ag /i/l

budget)

Valärenden
7. Bordlagt val av Kommunfullmäktiges gruppledare för (RP) för perioden

2022-10-17- 2026-10-14

8. Val av kommunens revisorer (9), för granskning av den kommunala verksamheten
under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

9. Val av tre ledamöter och tre ersättare (samt fastställa ivilken ordning ersättarna

ska tjänstgöra) i Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden
2023-01-01-2026-12-31

10. Nominering av Vigselförrättare för Österåkers kommun

11. Övriga valärenden

11.1 Entlediganden
11.2 Val med anledning av beviljade entlediganden

11.3 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

12. Nya motioner och interpellationer

13. Inkomna medborgarförslag

14. Sammanträdets avslutande

Matiga mackor kommer att ñnnas tillgängliga från kl. 12.00 i anslutning till fullmäktigesalcn.

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahusets restaurang,

ca kl. 17.30.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild genom wcbbsändning.

W/ebbsändningen går att: följa live på kommunens webbplats.

Handlingar ñnns tillgängliga i receptionen, Alceahusct, och på kommunens webbplats ca en

vecka före sammanträdet.


