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Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 6/2021

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 13 september 2021 kl. 18.30

OBS! Kallelse omfattar även utbildning från SKR om bland annat hot och hat mot
förtroendevalda. Utbildningen hålls innan sammanträdet kl. 16.00 - 17.00. Mer information

i handlingarna.

Sammanträdet genomförs coronasäkert på plats. Deltagande på distans medges dock. Anmälan
om detta sker till sekreterare Stina Nilsson senast torsdagen den 9 september.

OBS! ledamöter och ersättare som tjänstgör från start, anländer till plan 4,

fullmäktigesalen kl. 18.15

OBS! ersättare som ej tjänstgör från start, anländer till Largcn plan '1,

konferensavdelningcn kl. 18.15

:fm a Qmå/W
Ingela ardner % Ä;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 2021-08-23

b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 13/2020 - Utvärdera

förändringar inom Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

4. Frågor och interpellationer

FWedrøçgtmz/e: Kommumg/re/sem orcfo'mna'e AMiø'bae/a Welt/?er (NI)

:1. Svar på interpellation nr 8/2021 - Avser Betgsättraskolan och kommunens
bemötande av elever och föräldrar, samt att kommunen använder 9-åringar

som ekonomiska utjämningsposter - av Peter Nummert (RP)

Beslutsärenden
Fb'redragøgzde: Kommumgzre/Jem 0rdj?)'mnde NIz'ø'bae/a Fletcher HM)

5. Osteråkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2021



10.

Österåker

Försäljning av fastighet Säby 2:30 till Åketholmen Fastigheter AB

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (omedelbar

justering)

Byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB till

AB Åkers Kanal samt ändring av bolagsordning

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns
förtroendevalda samt stöd till partier representerade i fullmäktige 2023-2026

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2021-07-31

Föredragande: Valberedningem ordförande Anne/z' Høgrew (V1)

11. Valärenden
11.1 Val av nämndeman för (M) för resterande del av mandatperioden

?020-01-01 - 2023-12-31

11.2 Ovriga Valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motion

Föredragande: Kommunsljre/Jem' ort/förande Mia/yada .Flex/?er CM)
12.

13.

14.

15.

Svar på motion nrnl3/2021 från Ann-Christine Furustrand (S) och Michael
Solander (MP) - Oppen redovisning av skälen för vald exploatör vid direktanvisad

mark

Nya motioner och interpellationer

Inkomna medborgarförslag

Sammanträdets avslutande

Middag serveras till de förtroendevalda i bistron med första sittningen kl. 17.15. och andra

sittningen kl. 17.45:

kl. 17.15-17.45 - sittning 1 - (M), (L), (C), (KD)
kl. 17.454 8.15 _ sittning 2 _

(5), (RP), (SD), (V), (MP)
Tänk på att hålla avstånd till varandra.

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

MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild

genom webbsändning.

Webbsändningen går att följa live på kommunens webbplats.

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


