
LL Österåker
,

2021-06-11

Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 5/2021

Plats Fulhnäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 21 juni 2021 kl. 18.30

(Deltagande på distans hemifrån eller från separat rum i Alceahuset medges.
De ledamöter och ersättare som vill delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren senast
torsdagen den 17 juni)

OBS! ledamöter och ersättare som tjänstgör från start, anländer till plan 4,

fullmäktigesalen kl. 18.15

OBS! ersättare som ej tjänstgör från start, anländer till Largen plan 1,

konferensavdelningen kl. 18.15

(TWäååmwm % ÄHKommunfullmäktiges 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 2021-05-31

b. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 5/2020 och nr 18/2020
c. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och

ersättningar till förtroendevalda samt Kommunstyrelsens nya
beredningsprocess

d. Årsredovisning för Kommunalförbundet Norrvatten 2020
e. Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot Thomas Kjellman (L) och ny

ersättare Kerstin Lidman (L) i Kommunfullmäktige, samt nya ersättare

Kjell Eliasson (S) och Madeleine Höckensttöm (RP) i Kommunfullmäktige

4. Frågor och interpellationer

Fdemgømde: Vård- och 0772x0rgmø'imndem ortátömnde [Monika Kjk//mzm (L)

21. Svar på interpellation nr 3/2021 - Extra äldreomsorgspengar
- av Francisco Contreras (V)



4! Österåker

Föredragande: Kømmumgre/sem 0rø#å%ande Michaela Fletcber W)
b. Svar på interpellation nr 6/2021 - Till vilken arena har kronprinsessparet

blivit bjudna? Till Wallenstams arena? Eller till Österåkers multiarena? - av

Ann-Christine Furustrand (S)

c. Svar på interpellation nr 7/2021 - Hur förutsättningslös är utredningen om
en framtida skolstrukturP- av Ann-Christine Furustrand (S)

Beslutsärenden

Föredragande: Kommumtyre/Jem anyb'mnde Mic/?dela Fletcher M)
5. Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget

2022 och plan 2023-2024

6. Långsiktig ekonomisk planering

7. Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns
förvaltade stiftelser 2020

8. Slutredovisningar samt revisionsberättelser avseende Östra Ryds magasinfond
och Sociala samfonden (tättning aVKS-bcslutpá extrainsatt

Kommmsqrtclsesammanttäde 2021-06-16)

9. Justering av taxa för sotning och brandskyddskontroll för Österåkers kommun

Föredragande:Amada Fang/yet;ABJ oná'b'mnde Sören Kør/sxøn (]\/I)

10. Godkännande av Armada Kommunfastigheter ABs försäljning av fastigheten

Berga 6:35 till Nystad Stadsutveckling AB
(behandlaspå' extrainsattKommunsgrtclsesammanttädc 2021-06-16)

Motion

11. Svar på motion nr 3/2021 från Francisco Contretas (V) - Bygg en kommunal skola

på Berga 6:35

(behandlaspå extrainsatt sammanträde med Förskole- och grundskola-nämnden
2021-06-15 samt extrainsatt Kommunsg/tclscsammanttá'dc 2021-06-16)

Beslutsärenden

Föredragande: Kømmumgzre/Jem ønyömnde Michaela Fletcher M)
12. Köp av fastigheten Husby 3:27

(âtcttemittctat ärende, behandlaspå extrainsattKommunsgrtelscsammanttädc
2021-06-16)

13. Godkännande av markanvisningsavtq!, avseende del av fastigheten Tuna 3:1,

mellan kommunen och Kanalstaden Osteråker AB
(återtemittcmt ärende, behandlaspå extrainsatt Kommunsg/telsesammanttädc
2021-06-16)



A Österåker

14. Strategi för parker i Österåkers kommun

15. Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

Föredragande: Valberedningens ordförande Anne/z' Hogrew W)
16. Valärenden

16.1 Val av gruppledare för (RP) för resterande del av mandatperioden
?018-10-22 - 2022-10-14

16.2 Ovriga Valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner

Föredragande: Kømmumtyre/Jem ordförande Michaela Flere/ner W)
17. Svar på motion nr 12/2020 från Andreas Lennkvist Mantiquez (V)

- Medlemskap i

UNESCO:s europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Föredragande: Vård- 05/9 omsorgmämndem onyb'mnde Monika Iya/[man (L)

18. Svar på motion nr 16/2020 från Ann-Christine Fu1:_ustrand (S) och Lars Frid (S)
- Strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Osterâker

19. Nya motioner och interpellationer

20. Inkomna medborgarförslag

21. 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 - sittning 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 finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens
webbplats en vecka före sammanträdet.


