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Organ Kommunfullmäktige 2/2022

Plats Fulhnäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 7 mars 2022 kl. 18.30

Sammanträdet genomförs på plats i Alccahusct.

JTWW %MKommunfullmäktiges 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 2022-02-07

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 2/2021 - Gång- och
cykelväg till Brännbackens företagspark

c. Kommunstyrelsens svar på uppdrag nr 32 i Budget 2021 - uppdrag att

kartlägga behovet inom egen regi av ytterligare kompetenser inom det

Centrala elevhälsoteamet

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

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

funktionshindrade (LSS) per 2021-12-31

e. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2021-12-31

f. Attunda tingsrätt har entledigat samt begärt val av sex nämndemän
g. Länsstyrelsens beslut gällande ny ledamot samt ny ersättare för (S) i

Kommunfullmäktige
h. Rapport från inspektion av Överförmyndaren i Österåkers kommun

4. Frågor och interpellationer

Fb'rec/rczgcz/zde: KOM/721mJ'UI'E/J'BIZJ' ordförande Mz'u/yae/a 1576/01?” (M)

a. Svar på interpellation nr 1/2022 -Vilka åtgärder har vidtagits för att minska
risken för psykisk ohälsa?- av Francisco Contreras (V)



i; Österåker

Föredragande: Várd- 00/9 omsoçgmá'mndem ordfo'mnde Ã/Iom'm Kjellman (L)

b. Svar på interpellation nr 2/2022 - Borde vara självklart att de äldre som
önskar får ett boende där de kan få den hjälp de behöver! - av Lars Frid (S)

Beslutsätenden
Fb'mdnçgmøde: Køwmzzm/yv/Jem arcá'b'mnde le'ø/me/a Flex/?er (M)

5. Nytt Miljö- och klimatprogram

6. Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun

Föredragande: Valberedningens ordförande Anne/z' Hogreve HV!)

7. Valärenden
7.1 Val av sex nämndemän till Attunda Tingsrätt för resterande del av

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

7.2 Nominering av Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) som
Vigselförrättare

7.3 Övriga Valärenden
0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner

Föredragande: Teknik/ka nämnden; orøyb'mnde [Wat/?im Lina/0211 (L)

8. Suvar på motion nr 19/2020 av Kristina Embäck (S)
- En välplacerad park i

Osterskär

Föredragande: Kommuns/3171913271; arcyå'mnde [Mic/adeln Fletcher (M)
9. Svar på motion nr 1/2021 av Ann-Christine Furustrand (S) och Lars Frid (S)

- En
fast omsorgskontakt i hemtjänsten

W'rednzgande; Teknik/§51 ”ämm/em" ordförande [Mal/Jim Lim/0211 (L)

10. Svar på motion nr 2/2021 av Michael Selander (MP) - Inför saltsopning på gång-

och cykelvägar

11. Svar på motion nr 8/2021 av Anders Borelid (SD) - Mobila toaletter

12. Svar på motion gr 24/2021 av Peter Nummett (RP) - Skapa projektet ”Sund och
säker skolväg i Österåker”

Föredragande: Kommzzm/jre/Jem mdfo'mlzde Michaela [Ye/aber (AM)
..

13. Svar på motion nr 33/2021 av Michael Solander (MP) - Förändring av Osteråkers

skolorganisation

14. Nya motioner och interpellationer

15. Inkomna medborgarförslag



Österåker

16. 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 wcbbsändning.

Webbsändningen går att följa live på kommunens webbplats.

Handlingar ñnns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens
webbplats en vecka före sammanträdet.


