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Kommunfullmäktige 2/2020

Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Måndagen den 20 april 2020 kl. 13.00 - 17.30 OBS tiden!

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

Jmaflh QMM
Ingela Gardner W MKommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNlNGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar

a.

b.

c.

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10

Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16

Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) och lagen med stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS) per 2019-12-31

Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) per 2019-12-31

Attunda Tingsrätt har entledigat Ann-Katrin Flodén (M) som nämndeman
Dom från Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 6600-19 avseende beslut

2019-03-18, i KF § 3:4 att uppdra åt Kommunstyrelsen att i samråd med
berörda förvaltningar, efter genomförd upphandling, överlämna driften av

Solskiftets särskilda boende till extern utförare. Förvaltningsrätten avslår

överklagandet.

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala Mål nr 7957-18 avseende beslut

2018-11-19, i KF § 8:5 avseende att inrätta en Val- och demokratinämnd
samt beslut 2018-12-10, i KF § 9:7 avseende nämndens arbetsuppgifter.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Stiftelsen Porn-Åker har avregistrerats som stiftelse

Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2020-04-03 samt
partiöverenskommelse

Beslutsärenden

Föredragande: Kømmzzmlyre/Jem ordfmmde [Mic/?dela Fletcher (NI)



8.

9.

Österåker

Deltagande på distans i Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens och övriga

nämnders sammanträden

Årsredovisning för år 2019 för Osteråkers kommun samt för vissa organisationer

där Osteråkers kommun är ägare eller annars har intressen

(koøizp/e//emlzde bår/lll gif/[ande wlrm olgømzlrøz/z'oløerpâ Komma/231)»v/J'exøz/øz/mz/z/rá'z/e 2020-04;20)

Revisionsberättelse och ansvarsprövning för år 2019 avseende Kommunstyrelsen
och Övriga nämnder i Osteråkers kommun samt vissa organisationer där

Ostetåkers kommun är ägare eller annars har intressen

(07^(Z/b'7zz/zc/e/å'7:r/age/ .mv/z rwz'J'ialubeIz'i//e/m aweemle OJ/erâken kom/mm ZIIJáIll/J senare)

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022

Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2019

Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

›l*"i)"retlra(ga/øde.' Klt/llll'- 04“/9frz'lzk/.mä/7//1dem' øIZyO'mm/e /17716' [Sky/rand (KD)

10. Reviderad konstpolicy för Osteråkers kommun

Fb'lwlrzçgtmc/e: KOMMI/IIZJ'fyre/MIZJ' aldjö'mndeMz'c/me/a Hela/?er (M)
11. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2020-03-15

J'Tälz'ølmgøzm/e: l/a/berer/m'zggem*01"t_l/b'7rzlzzle Anne/z' Hog/we (M)
12. Valärenden
12.1 - Val av 1 nämndeman i Attunda Tingsrätt för resterande del av mandatperioden

2020-01-01-2023-12-31

12.2 - Nominering av Vigselförrättare

12.3 - Entledigande med anledning av avregistrering av stiftelsen Porn-Åker

12.4 - Ovriga valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner
Fb'rezlnggam/e: Kommzrmlyw/Jem or'ql/b'øzmdeMMute/a FIM/?cr (M)

13. Svar på motion nr 16/2018 från Andreas Lennkvist (V) - Angående CEMR-
deklarationen

14. Svar på motion nr 20/2018 från Ann-Christine Furusttand (S), Ingela Westerlund

(S) och Kristina Embäck (S)
- NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåkers

kommun

15. Svar på motion nr 3/2019 från Margareta Olin (S)
- Stöd sjöräddningssällskapet



Österåker

Förwlmgalzz/e: 'I 'ek/125kr] nämnden! oø'zl/b'mm/e Mal/Jim Lz'mlou/ (L)

16. Svar på motion nr 5/2019 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Operation: Rädda

bina, fjärilar och andra pollinatörer

Fäwdnzgam/e: Fäméo/e- 00/7 (grym/51%oleizämm/em OlY//ÖZIIZt/L' Hampa' K/ez'n (M)
17. Svar på motion nr 8/2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson

(S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)
- Återta Komvux för att bättre

anpassa efter kommunens behov

Föredragande: Kor/17m;malm/.WU oizyå'M/zde Mz'c'bae/a I'ä'Ze/c'ber (NI)

18. Svar på motion nr 11/2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V),

Francisco Conteras (V) och Norma Aznar (V) - Motion om klimatnödläge

19. Svar på motion nr 16/2019 från Anders Borelid (SD) - Angående sluss in till

hundrastgården

20. Frågor och interpellationer

Föredragande: Køl/øf//ltrzxfyrelyem anfo'mm/eMic'bae/a Welt/Mr (M)

21. Svar på interpellation nr 1/2020 - Hur är det möjligt att det brister i

internkontrollen avseende etik, korruption och oegentligheter?
- av Ann-Christine Furustrand (S)

21. Nya motioner och interpellationer

22. Inkomna medborgarförslag

23. Sammanträdets avslutande

Lunch serveras i bistron från kl. '11.30.

Kaffe och mackor scweras i anslutning till fullmäktigesalcn under eftermiddagen.

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

MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även med ljud och bild

genom webbsändning. W/ebbsändningcn går att följa på kommunens webbplats

direkt samt i efterhand.

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahusct, och på kommunens
webbplats från och med den 8 april 2020.


