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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid Måndag den 23 maj 2022, klockan 15.00

Plats Kommunfullmäktigesalen, plan 4, Alccahusct,

Åkersberga OBS! Sammanträdeslokal

Övrig information Partierna får själva lösa frågan om lokal för

eventuella förmöten
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Kommunstyrelsens ordförande Patrik Engberg

sekreterare

Information

Dagordning

1. Upprop och fastställande av dagordning

2. Val av justerare, tid för justering och information

3. Antagande av tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård

4. Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2022

5. Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Näsängen, etapp 1

6. Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1

7. Antagande av skötselplan för Täljövikens stränder och vatten

8. Lokala ordnings- och säkerhetsförcskrifter för hamnar i Österåkers

kommun

9. Svar på remiss inför trañkförändringar i SL-trañken 2022/2023 (T23)

10. Svar på motion nr 11/2020 från Michael Solander (MP) - Förnybar el i

Österåkers kommuns verksamheter
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. Svar på motion nr 19/2021 från Lars Frid (S)
- Namn på särskilt boende på

Ljusterö

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2022

Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2022

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2022 (handlingar

utsänds senare)

Direktiv och anvisningar - Verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

(handlingar utsänds senare)

Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun
förvaltad stiftelse 2021

Svar på motion nr 5/2021 av Anders Borcüd (SD) - Politisk påverkan vid

vallokal

Sammanhållcn, effektiv och digital ärendehantering - gallring av

pappershandlingar 1 Kommunstyrelsens diarium

. Svar på motion nr 25/2020 av Anders Borclid (SD) - Motion om
kommunal upphandling

Arvoden och ersättningar till V 211- och demokratinämndcn i samband med
det allmänna valet 2022

Svar på motion nr 21/2021 av .Anders Borclid (SD) - Sjöbodar för

uthyrning vid kanalen

Sponsring av Åkersberga IBF Ackers Dam

Svar på medborgarförslag nr '13 /2021 - Föräldrautbildning ABC Alla Barn i

Centrum

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot

förtroendevalda i Österåkers kommun

Svar på motion nr 6/2022 av Anders Borelid (SD) - Riktlinjer för skolmat

Meddelanden och information Vilka anmälcs i Kommunstyrelsen

(handlingar utsänds senare)

Redovisning av delegationsbeslut (handlingar utsänds senare)


