MISSIV

Österåker
Formell hantering av ärende

om

ärende

om

årsredovisningar för år 20 9 samt
I

revisionsberättelser och ansvarsprövning på

den 20

april

sammanträde

2020

Övergripande
Partierna har

slutit

en partiövcrenskommelse innebärande

att tillfälligt

minska antal tjänstgörande

enligt följande:

Alliansen

i

Österåker (M),

Valsamverkan

(S), (V),

(L), (C),

(KD) 14
7

(MP)

5
Valsamverkan (RP), (SD)
För information huruvida du ska tjänstgöra
Se anmälningsärcnde 3i för mer information.

eller ej,

vänligen kontakta

ditt parti!

Årsredovisning, Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
Enligt

Kommunallagcn

(2017:725), fjortonde upplagan,

§ att årsredovisningen ska
ansvarsfrihet enligt 5
beslutar

kap 21

om

Mot bakgrund
minskad

härav,

SKL KommentusMedia,

framgår av 11

godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige
kap 24 §.

mot bakgrund av hur

hantering tidigare år sett ut samt

mot bakgrund av

tjänstgöring enligt partiöverenskommclsc, föreslås följande hantering:

Ärende

5.

Årsredovisning för Österåkers

där Österåkers

kommun

kommun 20I9 samt

årsredovisningar för vissa organisationer

är ägare eller annars har intressen år

20I9

(debatt och beslut)

kommun

samt för vissa organisationer där Österåkers
kommun är ägare eller annars har intressen behandlas först genom en övergripande debatt och
därefter debatt respektive nämnd / styrelse/ bolag samt övriga organ, för sig.
Årsredovisning för år 2019 för Österåkers

Utgångspunkten vid debatten
möjlighet

är att jäv

normalt inte

föreligger. Samtliga tjänstgörande har

att yttra sig.

De

övergripande inledningsanförandcna sker enligt följande ordning:
rekommenderas att tala i maximalt 10 minuter
(M)
(1)

(C)

(KD)
(5)

(RP)

(SD)
(V)

(MP)
Därefter fördelas ordet enligt

maximalt 5 minuter

rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas

att tala

i

att tala

i

att tala

i

maximalt 5 minuter
maximalt 5 minuter

rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas
rekommenderas

att tala

i

maximalt

att tala

i

att tala

i

att tala

i

att tala

i

talarlista.

“10

minuter

maximalt 5 minuter
maximalt 5 minuter

maximalt 5 minuter
maximalt 5 minuter

MlSSIV

Österåker
I

debatten avseende respektive

nämnd/ styrelse/ bolag samt

Kommunfullmäktige
- Val- och demokratinämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Gymnasic- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Teknisk

nämnd

Roslagsvatten-koncerncn

Övriga bolag

enligt

40

s
s

48
46

s

50

s

52

s

60

s

s

54
56
58

s

42

s

62

s

64

s

Kommunstyrelsen
Armada-koncernen

övriga organ gäller följande ordning:

s

ordning

För respektive nämnd/ styrelse /bolag samt övriga organ ges möjlighet för ordförande att inleda
följt av andre vice ordförande, för år 2019. Ordförande samt andre vice ordförande har möjlighet
att begära replik på varandras anföranden. Notera att ovanstående personer kan yttra sig även om
de inte tjänstgör.
Därefter fördelas ordet enligt

talarlista.

Avslutningsvis fattas beslut utifrån framställda yrkanden.

(flera ärenden uppdelat organ för organ)
ansvarsprövning för år 20 9 avseende Kommunstyrelsen och
samt
Revisionsberättelser
övriga nämnder Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers kommun är
ägare eller annars har intressen. (debatt och beslut)

Ärende

6 och

framåt

|

i

Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år

övriga organ för sig

med

2019 behandlas nämnd/ styrelse / bolag samt

beslut organ för organ.

Notera följande angående jäv:
jävsitzm tion föreligger vid tilllmá'ktzges behandling ;1 V re Vllsz'onsbetá'ttels er för år 2019.

Detta innebär att nå't tzâmnd/sg/telse/bolag samt ävtzgzz organ behandlas är ledamot
1'
eller tjänstgörande ersättare inte yttra szg eller delta behandling eller beslut avseende
den nämnd/s (Halse/bolag samt övriga organ dá't ledamot eller t/'zihs tjgätzmde ersättare
z'nnehzzft zwpdtag under 2019. Trots já'v får dock ptesidielcdamötet för den
nämnd/.923461519 eller bolag som behandlas, yttra

512g

1'

syâe att förklara

szg.

Eftersom jävssituation föreligger är växeltjänstgöring tillåtet vilket innebär att ojäviga ersättare
kommer att gå in och tjänstgöra för jäviga ledamöter under ärendet.
För information huruvida du som ersättare ska tjänstgöra eller ej, vänligen kontakta ditt
parti!

Revisorernas ordförande inleder

med

redogörelse av revisionsberättelse avseende Österåkers

kommun.
Därefter fördelas ordet enligt

talarlista.

MISSIV

Österåker
Vid

ev. debatt gäller följande ordning:

Kommunfullmäktige
- Val- och dcmokratinämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Byggnadsnämnden
Miljö-

och hälsoskyddsnämnden

Teknisk

nämnd

Kommunstyrelsen
Armada-koncernen
Roslagsvatten-koncernen

Övriga bolag enligt ordning
Beslut fattas

nämnd/ styrelse / bolag

de olika organen kan hanteringen

?Magda
Ingela

ta

qeucQA/W

G ardner

Kommunfullmäktiges ordförande

för

sig.

Eftersom byte av tjänstgöring kommer

några minuter extra.

att

ske mellan

