
Österåker

2022-06-10

Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 4/2022

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 20 juni 2022 kl. 18.30

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

Ing la Gardneá % Å/V
Kommunfullmäktiges 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 2022-04-27

b. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-23

c. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 12/2021, nr 13/2021, nr

15/2021 och nr 16/2021

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 25/2021- Öppna
Storövägen och flytta p-platser

e. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 23 i

Budget 2021 - Utreda sportotek

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

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

funktionshindrade (LSS) per 2022-03-31

g. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) per 2022-03-31

h. Ny organisation för koncernen Armada Fastighets AB
i. Michaela Fletcher (M) har förordnats som Vigselförrättare

4. Frågor och interpellationer

Beslutsärenden

Föredmgømde: Kommzzmlyre/Jem ordfø'rtmde NIz'ø/me/a Fletcher (NI)

5. Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023



JL Österåker

6. Årsredovisning samt revisionsberättelse avseende av Österåkers kommun
förvaltad stiftelse 2021

7. Extra resursförstärkning för läromedel och digitala verktyg

(hey/;111043 extraimatt Kommamalm/.mammanträde 2022-0620)

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

9. Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1

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

11. Lokala ordnings-och säkerhetsföreskrifter för hamnar i Österåkers kommun

12. Arvoden och ersättningar till Val-och demokratinämnden i samband med det

allmänna valet 2022

Föredragande: Valberedningen: anwmnde Anne/z' Hogreve (NI)

13. Valärenden
13.1 Val av en nämndeman till Attunda Tingsrätt för resterande del av

mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31

13.2 Övriga Valätenden
0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner
FMedmgande: Kzz//zzr- ocbfrz'lz'dmämndem ordförande Arne E/exlmnd (KD)

14. Svar på motion nr 17/2020 från Kristina Embäck (S)
- Inrätta en fritidsbank i

Österåkers kommun

Föredragande: Kommunstyre/Jem ortljö'mnde Michaela Flen/?er HW)
15. Avskrivning av motion nr 20/2021 av Anders Borelid (SD) - God svenska i tal och

skrift, ett krav för anställda inom äldrevården i kommunen

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

17. Svar på motion nr 5/2021 av Anders Borelid (SD) - Politisk påverkan vid vallokal

Föredragande: Kommztiyfu//mäzétáges omyönmde I”ge/a Gardner (NI)

18. Svar på motion nr 19/2021 av Lars Frid (S)
- Namn på särskilt boende på Ljusterö

Föredragande: Kommsz'ljre/Jem onyämnde [Mit/yada Fletcher (NI)

19. Svar på motion nr 21/2021 av Anders Borelid (SD) - Sjöbodar för uthyrning vid

kanalen

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



A Österåker

21. Nya motioner och interpellationer

22. Inkomna medborgarförslag

23. Sammanträdets avslutande

Middag serveras till de förtroendevalda i bistron från kl. 17.15.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM 103,7 MHz.
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild genom webbsändning.

W/ebbsändm'ngen går att följa live på kommunens webbplats. Handlingar finns tillgängliga i

receptionen, Alceahuset, och på kommunens webbplats en vecka före sammanträdet.


