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Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 9/2019

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 25 november 2019 kl. 13.00

(Kommunfullmäktiges ersättare ombeds anmäla sin närvaro hos sekreteraren vid ankomst)

älngäa Gardngg % .

Kommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar

a. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 16/2019 - Rösta ”ja” till

seniorkortet som berättigar till obegränsat resande inom kommunen för

alla

b. Socialnämndens rapportering avseende ej verkställda beslut enligt

Socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2019-09-30

c. Vård- och omsorgsnämndens rapportering avseende ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL9 och lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) per 2019-09-30

d. Attunda Tingsrätt har entledigat Gunnar Hallberg (M) gällande uppdraget
som nämndeman

e. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare för (V) och (MP) med anledning av
Kommunfullmäktiges begäran om ny sammanräkning

4. Frågor och interpellationer

Beslutsärenden

Föredragande: Komøzøtmgyre/Jem art/få'mmle A'Iz'ø'bae/øz VF'lelc'ber (M)
5. Budget 2020 och plan 2021-2022

(reviderat hey/ul ;w Kommamyra/Jemjörx/ag [2]/ Bao/get behandlas*på Kommztmøw/wm J'ammtn/Iüde

20 79- 7 7-20)



Avg Österåker

FWedmgam/e: L/'a/beredm'ngem ortfo'mm/e Anne/z' Hogrezre (M)
6. Valärenden
6.1 - Val av 2 nämndemän i Attunda Tingsrätt för mandatperioden

2020-01-01-2023-12-31

6.2 - Övriga val

0 Entlediganden
0 Val med anledning av beviljade entlediganden
0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

7. Nya motioner och interpellationer

8. Inkomna medborgarförslag

9. Sammanträdets avslutande

Matiga mackor kommer att finnas tillgängliga från kl. '12.00 i anslutning till fullmäktigesalcn.

Middag serveras för Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Alccahusets 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 webbsändning. erbbsändningen går att följa på kommunens webbplats
direkt samt i efterhand.

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens
webbplats från och med den 15 november 2019.


