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Kallelse

Organ Kommunfullmäktige 5/2020

Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker

Tid Måndagen den 14 september 2020 kl. 18.30

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

fullmäktigesalen kl. 18.15

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

konferensavdelningen

Ingela Gardner % AmKommunfullmäktiges ordförande

Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA

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

2. Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3. Tillfällig utökning av Kommunfullmäktiges möteslokal

Miendetjmtemy omedelbart)

4. Anmälningar
a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-24

b. Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag

c. Förskole- och grundskolenämndens svar på uppdrag nr 31 i budget 2019
- Utvärdering av förstelärare i förskolan

d. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SOL) inom Socialnämndens verksamhet per 2020-03-31

e. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen (SoL) inom Socialnämndens verksamhet per 2020-06-30

f. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per

2020-06-30

g. Länsstyrelsen har förordnat Anas Abdullah (-) som Vigselförrättare

h. Länsstyrelsens beslut om ny ersättare för (S) samt besked gällande

ersättare för (SD)
i. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020



A Österåker

5. Frågor och interpellationer

Föredragande: Kommumgyre/sem onyb'mnde Mic/?dela Plato/?er (Ã/I)

a. Fråga - Anser du att det fanns jävsituation i samband med beslutet och att

de som i så fall var jäviga skulle meddela detta före beslutet samt att de

inte skulle delta i debatten? - av Anas Abdullah (-)

b. Svar på interpellation nr 5/2020 - Om medfinansiering för utbyggnad av

väg 276 - av Hans Hellberg (RP)

Beslutsärenden

Föredragande: Kommumg/re/Jem orcw'mnde Mic/?dela Fletcher M)
6. Reviderad tidsplan för budgetprocessen innebärande tidigareläggning av

Kommunfullmäktiges behandling av Budget 2021 och plan 2022-2023

(beband/mpå eximz'malf Kommumtyre/semmmanlräde 2020-09-14),

band/ingar utxändx 56726176)

7. Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning)

8. Policy för hållbart resande

9. Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphävande av Alkohol- och

drogpolicy

10. Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per

2020-07-31

Föredragande: Kultur- oc/øfritz'dsgámndem anförande Arne Ekxtrand (KD)
11. Biblioteksplan för Osteråkers kommun 2020-2023

Föredragande: Valbemdm'ngem ordförande Anne/z'Hogreøe (.M)

12. Valärenden
12.1 Val av 1 nämndeman vid Attunda Tingsrätt för mandatperioden

2020-01-01-2023-12-31

12.2 Övriga Valätenden

0 Entlediganden

0 Val med anledning av beviljade entlediganden

0 Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner
Föredragande: Kommumg/re/;em 076%'7'471616 Mic/?dela F/etcber W)

13. Svar på motion nr 5/2020 från Ann-Christine Furustrand med flera (S)
- Barnkonventionen blir ny lag för Österåker att förhålla sig till

14. Nya motioner och interpellationer



AL Österåker

15. Inkomna medborgarförslag

16. Sammanträdets avslutande

Middag serveras i bistron med första sittningen kl. 17.15. och andra sittningen kl. 17.45.

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 på kommunens webbplats

direkt samt i efterhand.

Handlingar finns tillgängliga i receptionen, Alceahuset, och på kommunens
webbplats från och med den 4 september 2020.


