Österåker
2020-10-09

Kallelse

Organ

Kommunfullmäktige 6/2020

Plats

Fullmäktigesalen, plan 4 iAlceahuset, Österåker

Måndagen den 19 oktober 2020 kl. 18.30
OBS! ledamöter och ersättare som tjänstgör från start anmäler

Tid

sin närvaro

på plan

4,

fullmäktigesalen kl. 18.15

OBS!

ersättare

som

ej

tjänstgör från start, anmäler sin närvaro

konferensavdelningen

i

Largen plan

1,

kl. 18.15

W

är

Kommunfullmäktiges ordförande
Stina Nilsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två

2.

Fastställande av dagordning

justerare

Besluts ärenden
3.

Anmälningar
a.

b.

sammanträde 2020-09-28
Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 1/2019, nr 25/2019, nr
1/2020 och nr 10/2020
Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag nr 4/2020
Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av uppdrag nr 26 i
Budget 2020 - Utredning av skärgårdsstöd
Förvaltningsrättens Dom i Mål nr 13135-20 avseende överklagande av
Kommunfullmäktiges beslut om framtida avloppstening, förvaltningsrätten

Protokoll från Kommunstyrelsens

avslår överklagandet

Attunda Tingsrätt har entledigat Filippa Sandqvist (C) från uppdraget

som

nämndeman
Länsstyrelsens beslut

om ny ledamot för (M), ny ersättare

i Kommunfullmäktige
Det kommunala rådet Trygg i Österåker har upphört och
Kommunstyrelsens arbetsutskott

för

(M) samt ny

ersättare för (V)

ersatts av

.2k

Österåker

Frågor och interpellationer

4.

Fákdmgande: Kømmumtyre/sem
a.

b.

c.

arcálörande

Michaela Fletcher

Svar på interpellation nr 5/2020 -

M)

Om medfinansiering för utbyggnad av

Väg 276 - av Hans Hellberg (RP)
Svar på interpellation nr 6/2020 - Angående det lokala näringslivets
situation under Coronapandemin - av Anas Abdullah (-)
Svar på interpellation nr 7/2020 - Är Österåker en djurvänlig kommun?

- av Francisco Contretas
d.

(V)
Svar på interpellation nr 8/2020 - När kommer Internationella Skolan
(IES) till Österåker? - av Ann-Christine Futusttand (S)

e.

Svar på interpellation nr 9/2020
vissa vägar

i

-

centrala Åkersberga

Om kommunalt huvudmannaskap för
-

av Anas Abdullah

(-)

Besluts ärenden
Föredragande: Kommumg/re/sem onálb'mnde Mic/yada F/etcber
5.

Delårsrapport för Österåkers

M)
kommun 2020-01-01 - 2020-08-31

(Kommumlyre/Jen behandlar ärendetpå sammanträde 2020-70- 7 9,
revisorerna delåryrappori distribuera: senare)

inom Täljö

6.

Antagande av detaljplan

7.

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt
uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2021

8.

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

9.

Sammanträdestider 2021

för förskola

för

till

nämnderna

enligt 6

kap

5 §

Kommunfullmäktige samt annonsering

Fá'rvdmgande: Valberedningen; oraåö'mnde Anne/z'
10.

2:8

Hognme W)

Valärenden
Val av 2 nämndemän vid Attunda Tingsrätt

10.1

för

mandatperioden

2020-01-01-2023-12-31
10.2

Övriga Valärenden
0

Entlediganden

0

Val

0

Anhållan

med anledning av beviljade

entlediganden

om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen

Motioner
Föredragande: Kommztmtyre/sem artwmnde Michaela Flen/?er (NO
11.

Svar på motion nr 18/2018 från Ann-Christine Furustrand

(S),

- Parlamentarisk arbetsgrupp
(V) och Jonas Jonsson (MP)

för

Francisco Contreras

den

politiska

organisationen
12.

Svar på motion nr 14/2019 från

Armada

Hans Hellberg (RP) - Förändra

ägardirektiven för

Österåker
13.

Nya motioner och interpellationer

14.

Inkomna medborgarförslag

15.

Sammanträdets avslutande

Middag

serveras

sittningen
kl.

17.15-17.45

kl.

17.454 8.15

Tänk på

till

de förtroendevalda

i

bistron

med första sittningen kl.

kl. 17.45:

-

sittning

att hålla

Sammanträdet

är

-

sittning

2

(M), (L), (C),

-

avstånd

(S),

till

(KD)

(RP), (SD), (V),

(MP)

varandra.

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 upp

Handlingar finns

till

tillgängliga

webbplats från och

med den

i

14 dagar.

receptionen, Alceahuset, och på

9 oktober 2020.

kommunens

17.15.

och andra

