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Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 4/2021

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 24 maj 2021 kl. 18.30

(Deltagande på distans hemifrån eller från separat rum i Alccahuset medges.
De ledamöter och ersättare som vill delta på distans ska anmäla detta till sekreteraren senast
torsdagen den 20 maj kl. 13.00)

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

fullmäktigcsalcn kl. 18.15

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

konferensavdclningcn kl. 18.15

Jçjåfgådnng/M % /L/lKommunfullmäktiges 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 2021-05-03

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 7/2019 och nr 14/2020
c. Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på medborgarförslag nr 27/2019 -

Beslut om att förbjuda vedeldning i tätorter

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 17/2020 - Sänk
hastigheten och förbättra sikten vid Övergångsstället

Sabelvägen/Söralidsvägen

e. Vård- och omsorgsnämndens rapport ej verkställda beslut enligt

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

funktionshindrade (LSS) per 2021-03-31

f. Socialnämndens rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
per 2021-03-31

4. Frågor och interpellationer

- besvaras muntlzgen
Föredragande: Vám'- 00/9 omsorgmá'mndem onyå'mnde Monika [gel/man (L)

21. Svar på interpellation nr 3/2021 - Extra äldreomsorgspengar
- av Francisco Contreras (V)
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- besvaras muntligen
Föredragande: Kul/m*- 00/7frz'lz'dmá'mndem ordförande Arne Ekstrand (KD)

b. Svar på interpellation nr 4/2021 -Sommarverksamhet barn och ungdomar -

av Kristina Embäck (S)

Föredragande: Kommuns/yre/Jem análb'mmle Michaela Heta/?er (NI)

c. Svar på interpellation nr 5/2021 - Österåkers agerande vad gäller

Solbackens Montessori förskola? - av Ann-Christine Furusttand (S) och
Ingela Westerlund (S)

Beslutsärenden

.Fö'redmgandw Kømmzzmgzre/Jem onyb'mmäe Mic/?dela Fletcher (M)
5. Årsredovisningar 2020 för OGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB

och Österåkers Återvinningscentral AB

6. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2020 för ÖGAB Fastighet 6 AB,
Långängens Förvaltnings AB och Osteråkers Återvinningscentral AB

7. Köp av fastigheten Husby 3:27

8. Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3:1,

mellan Kommunen och Kanalstaden Osteråker AB

9. Strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i

Österåkers kommun 2021-2025

Motion

10. Svar på motion nr 4/2019 från Francisco Contteras (V) - Upprätta en
handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Beslutsärenden

11. Strategi mot våldsbejakande extremism i Österåkers kommun 2021-2025

12. Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023

Föredragande: Valberedningen; anyb'mnde Anne/z' Hogreøe (NI)

13. Valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen
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Motioner

I'Tärednggande: Kommum/J/re/Jem arcffo'mm/e NEC/mala Welt/?er (NI)

14. Svar på motion nr 10/2019 från Margareta Olin (S)
- Stöd brottsofferjouren i

Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag

15. Svar på motion nr 13/2020 från Anas Abdullah (-)
- Tillsätta en oberoende

kommission för att granska Osteråkers kommuns hantering av krisen under
Coronapandemin

16. Svar på motion nr 14/2020 från Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven

i skolan

17. Nya motioner och interpellationer

18. Inkomna medborgarförslag

19. 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 - sittninø 1 - (M), (L), (C), (KD)
kl. 17.45-18.15 - sittnino 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.


