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samt övrig hantering av Kommunfullmäktiges behandling av Budget för 2021 och plan 2022-
2023, den 23 november 2020”)
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..
Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
21. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-21

b. Tekniska nämndens svar på medborgarförslag nr 38/2019 och nr 39/2019
c. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot för (SD) - Leif Hermansson (SD)

samt besked gällande ersättare

d. Minnesanteckningar från gruppledarmöte 2020-11-09 (OBS Läs dessa!)

Föredragande: Kommunsgjrelsem ortâlö'mnde [Michaela Flera/?er 01)
4. Budget 2021 och plan 2022-2023 (inklusive samtliga taxor och avgifter) - Debatt

Beslutsärenden

Föredragande: Kommztmtjre/Jem anförande A/Iz'c'bøze/a Fletcher (VI)

5. Budget 2021 och plan 2022-2023 (inklusive samtliga taxor och avgifter) - Yrkanden
och Beslut

Upplysm'ng:

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2021, samt eventuella övriga budgetförslag Vilka beretts av
Kommunstyrelsen, distribueras digitalt Via NetPublicator och 6-post samt publiceras på
Österåkers webbplats under dagen den 16 mm cmbcr DC ledamöter och ersättare som äx en
erhåller handlingar 1 pappersformat får tillgång till handlingarna 1 sådan form under dagarna efter



Lt ÖsteråkerJag.,

den 16 november. Pappersexemplar kommer även att fmnas i Alceahusets reception.

Föredragande: Valberedningen: oraåb'rande Anne/z' Hogm/e (1%)

6. Valärenden
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

Om föredragningslistan inte är genomgången och sammanträdet därmed inte har

avslutats till kl. 17.30, genomför fullmäktige en ajournering för middagspaus enligt

följande uppdelning:
- sittm'ng 1 - (M), (L), (C), (KD)
_ Sitming 2 "

(S)› (RP), (SD): (V), (MP)
Exakta tider för de olika sittningarna kommer framgå under sammanträdet.

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, Alceahuset, och på kommunens
webbplats en vecka före sammanträdet.


