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Kallelse 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndag den 20 februari 2023, klockan 15.00  

Plats Kommunfullmäktigesalen, plan 4, Alceahuset, 
Åkersberga 

Övrig information 
 

Justering 

 

Partierna får själva lösa frågan om lokal för 
eventuella förmöten  

Måndag 27 februari kl. 09.30.  

 

 
Michaela Fletcher 

  

Kommunstyrelsens ordförande  Patrik Engberg 

  sekreterare 

Information 
-   

 

Dagordning 
1. Upprop och fastställande av dagordning 

2. Val av justerare, tid för justering och information 

3. Försäljning del av fastigheten Smedby 19:1 

4. Försäljning av fastigheten Husby 3:45 

5. Svar på motion nr 31/2021 av Michael Solander (MP) – Uppföljning av 
åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan 

6. Svar på motion nr 32/2021 av Michael Solander (MP) – Motion om 
delningsboende för unga vuxna 

7. Vattentjänstplan för Österåkers kommun 
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8. Svar på remiss – Länsstyrelsen Stockholms förslag på ändringar för vissa 
områden av riksintresse naturvård (NRO) 

9. Operatör för drönarverksamhet i Österåkers kommun 

10. Svar på motion nr 18/2022 av Margareta Olin (S) - Österåkers Multihall – 
vår nya Fullmäktigelokal? 

11. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
per 2023-02-10 (Handlingar utsänds senare) 

12. Svar på motion nr 36/2021 från Michael Solander (MP) - Öppna 
musikskolor för pensionärer 

13. Svar på motion nr 37/2021 av Kristina Embäck (S) - Inköp av konst till 
kommunen 

14. Svar på revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens styrning, 
uppföljning och kontroll av produktionsutskottet och 
produktionsförvaltningen  

15. Återrapportering av budgetuppdrag nr 29 i budget 2022 - Utredning om 
möjligheten att införa frivilliga, slumpvisa drogtester på kommunens 
högstadieskolor och gymnasium 

16. Köp av mark för reningsverk i Östanå 

17. Revidering Kommunstyrelsens delegationsordning (Handlingar utsänds senare) 

18. Inrättande av personalberedning (Handlingar utsänds senare) 

19. Val av ledamöter till personalberedningen (Handlingar utsänds senare) 

20. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen 
(Handlingar utsänds senare) 

21. Redovisning av delegationsbeslut (Handlingar utsänds senare) 


