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Organ Kommunfullmäktige 8/2020

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 7 december 2020 kl. 18.30

OBS! ledamöter och ersättare som tjänstgör från start anmäler sin närvaro på plan 4,

fullmäktigcsalcn kl. 18.15

OBS! ersättare som ej tjänstgör från start, anmäler sin närvaro i Largen plan 1,

konferensavdelningcn kl. 18.15

wwwWW
Ingela Gardner

?Ik/<4 MKommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälningar
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-16

b. Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av uppdrag nr 28 i Budget
2020 - Utreda hur organiserad fysisk aktivitet kan utökas i de dagliga

verksamheterna som ligger inom LSS

4. Frågor och interpellationer

Föredragande: Kommzzmylre/Jem ordförande [Mif/Jada [Ye/Uber 01/1)

3. Svar på interpellation nr 9/2020 - Om kommunalt huvudmannaskap för

vissa vägar i centrala Åkersberga - av Anas Abdullah (-)

b. Svar på interpellation nr 10/2020 - Om nyanländas boende i Österåkers

kommun - av Anas Abdullah (-)

Beslutsärenden

Fb'rec/rtçngde: Kømøzumyre/Jem arcäb'mnde ;Mic/Jade: Fletcher (M)
5. Jordbruksmarksstrategi för Osteråkers kommun



Österåker

Motioner
5a Svar på motion nr 12/2019 från Michael Solander (MP) - Exploatering av

jordbruksmark

5b Svar på motion nr 1/2020 från Ann-Christine Furustrand (S)
- Österåker behöver

fler koloniträdgâtdar

Beslutsärenden
..

6. Antagande av Avfallsplan 2030 Österåkers kommun

7. Kommunikationspolicy för Österåkers kommun

8. Servicepolicy för Österåkers kommun

9. Revidering av reglemente för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen

Föredragande: Valberedningem anyb'mnde Anne/z'Hogm/e (NI)

10. Valärenden
10.1 Val av 2 ledamöter och 1 ersättare till stiftelsen Wira Bruk (väljs för en tid om 3 år

i sänder)

10.2 Övriga Valärenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motion
Föredragande: Kommzzmtyre/Iem ortyömnde .Michaela Fletcher (M)

11. Svar på motion nr 7/2020 från Ann-Christine Futustrand (S) och Mats Larsson (S)
- Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken

12. Nya motioner och interpellationer

13. Inkomna medborgarförslag

14. Sammanträdets avslutande

Jultallrik serveras till de förtroendevalda i bistron med första sittningen kl. 17.15. och
andra sittningen kl. 17.45:

kl. 17.15-17.45 _ 51min“ _ (M), (L), (C), (KD)
kl. 17.45-18.15 _ sittning 2 -

(S), (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. W/ebbsändningen går att följa live på kommunens
webbplats. Handlingar ñnns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på

kommunens webbplats en vecka före sammanträdet.


