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Organ Kommunfullmäktige 1/2023

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 6 februari 2023 kl. 18.30

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst)WWW 944A;
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 2023-01-16

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 7/2022 - Bygg en säker
övergång/undergång mellan Skånsta och Söta i allmänhet och Akers
Friskola i synnerhet

c. Margareta Olin och Richard Otgård har av Länsstyrelsen förordnats som
Vigselförrättare

d. Attunda Tingsrätt har entledigat Peter Östlund (M) som nämndeman.
e. Armada Blåljusfastigheter AB har 2023-01-13 upplösts genom fusion in i

AB Åkers Kanal

4. Frågor och interpellationer

Föredragande: Kømwumtjre/Jem ordförande Mic/mala Flate/?er 01)
a. Svar på interpellation nr 7/2022 - Nolltolerans mot narkotika av

Leif Haag (SD)
Fáävdmgam/e: Utbildningsnämndens arcgpø'mnde Hampe K/ez'n (M)

b. Svar på interpellation nr 8/2022 - Ser vi betygsinflation i Österåkers
kommun? av Johan Agge (RP)

Föredragande: Kommzøm/yre/Jem ørzyb'mrzde NIiøbne/a Fletcher UM)
c. Svar på interpellation nr 9/2022 - När kommer Miljöpartiets motion om

kommunal koldioxidbudget besvaras? av Sigrid Walve (MP)



Läs Österåker\

Beslutsärende

Föredragande: Kommzznxlyre/Jem ordförande A/[z'øbzze/a Fletcher MI)
5.

6.

7.

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023-2025, budget 2023

Utökad budget för ÖVAR AB och lån med kommunal borgen

Investeringsbeslut Fjärrvärme ÖVAR AB

Taxa för kommunalt avfall samt avfall som kommunen har ansvar för - Österåkers
kommun

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun

10. Valärenden
10.1. - Val av en ledamot (MP) i Byggnadsnämnden för resterande del av

mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

10.2. - Val av en ersättare (M) och en ersättare (L) i Valnämnden för resterande
del av mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

10.3. - Val av en gemensam revisor i Samordningsförbundet Roslagen för

mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

10.4. - Val av en revisor till direktionen i Storstockholms Brandförsvar för

mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31

10.5. - Val av revisor respektive revisorsersättare till Syskonen Johanssons fond
för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

10.6. - Val av tre gode män (varav 2 för tätort och 1 för jord-och skogsbruk)
enligt fastighetsbildningslagen för mandatperioden 2023-01-01-2026-12-31

10.7. - Val av en ledamot till Viltvårdsrådet för mandatperioden
2023-01-01-2026-12-31

10.8. - Val av nämndeman i Attunda Tingsrätt för (M) för resterande del av
mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31

10.9. - Eventuella övriga val samt,
- Entlediganden
- Val med anledning av beviljade entlediganden
- Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner

Föredragande: Kommzzmlyre/Jem ortålb'mm/e Ã/Iz'C/Jae/a Flex/?er MI)
11.

12.

13.

Svar på motion nr 16/2021 av Michael Solander (MP) - Kommunal
koldioxidbudget

Svar på motion nr 38/2021 av Michael Solander (MP) -Säkerhet på nätet för barn i

skola

Svar på motion nr 16/2022 av Ann-Christine Furusfrand (S) - Lägg ner
utmanarrätten - den har aldrig fungerat



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Österåker

Svar på motion nr 17/2022 från Ann-Christine Furustrand (S) - Lägg ner utförar-
0ch beställarnämndsmodellen

A

Svar på motion nr 24/2022 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Utvärdera de

rådgivande organen

Svar på motion nr 28/2022 av Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta Olin
(S) - Ny modern och parlamentarisk namnberedning

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Sammanträdets avslutande

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alceahuscts restaurang,
ca kl. 17.30.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Radio Österåker sänder på FM '103,7 MHz.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild genom wcbbsändning.
\Vebbsändningcn går att följa live på kommunens webbplats.

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


