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Organ Kommunfullmäktige 3/2022

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 25 april 2022 kl. 15.00 OBS tiden!

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst)
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/\^Ingela Gardner ?LV
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 2022-03-23

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 21/2021 - Att sprida

uppmaning om preventiva metoden Huskurage i kommunen
c. Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 17/2021

- Markera upp en slinga från Söraspåret, till och runt Södersjön och
tillbaka

d. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 18/2021
- Hastighetssänkning tåtbebyggt område (Åkerhielms väg)

e. Byggnadsnämndens svar på revisionstapport - Granskning av

bygglovsverksamheten

f. Dom i Mål nr 16207-21 angående laglighetsprövning gällande

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 3 § 17 - Reviderade riktlinjer för

förskola och pedagogisk omsorg, Förvaltningsrätten avslår överklagandet

g. Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 22 i Budget 2022 - Starta

upp en ”seniorsportskola” för kommunens äldre invånare

h. Länsstyrelsens beslut gällande ny ersättare för (RP) i Kommunfullmäktige

4. Frågor och interpellationer

Beslutsärenden
Fö'øwlmganz/e.* Kom/m1nyare/.rear ordförande Mic/Jack! [Vela/ler (M)

5. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2021



Österåker

6. Årsredovisning för år 2021 för Österåkers kommun och dess bolag samt för vissa

organisationer där Osteråkers kommun är ägare eller annars har intressen

(kompletterande bay/21!på Kammzzrm'yre/Jem mmmmzlrá'de den 25 apiz'l)

7. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för år 2021 avseende Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Osteråkers kommun samt Vissa organisationer där

Osteråkers kommun är ägare eller annars har intressen

8. Ramavtal mellan Österåkers kommun och Micke & Myran AB avseende
planarbete och marköverlåtelser för Hagby äng och kulle etapp två

9. Uppdatering av verksamhetsområden för allmänt VA i Österåkers kommun

10. Ändring av teknikval för Margretelunds reningsverk och lån med kommunal
borgen

11. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per
2022-03-15

Föredragande: Valberedningen: ortfo'm/zde Anne/z'Hagrez/e (M)
12. Valärenden

12.1 Val av en nämndeman till Attunda Tingsrätt för resterande del av

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

12.2 Övriga Valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner
Föredragande: Kommzzmlyre/Jem ortyb'mmle [Michaela Ii'le/c'ber (M)

13. Svar på motion nr 6/2018 från Björn Molin (RP) - Bolltältet på Sjökarby Ridskolas
sommarhage

14. Svar på motion nr 25/2021 av Peter Nummert (RP) - Ta fram riktlinjer och
kriterier för tilläggsbelopp

15. Nya motioner och interpellationer

16. Inkomna medborgarförslag

17. Sammanträdets avslutande

Middag seweras till de förtroendevalda i bistron ca kl. 18.00.

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

\Webbsändningcn går att följa live på kommunens webbplats. .Handlingar finns tillgängliga i

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


