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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Ärende       

1. Upprop 

2. Val av justerare      

3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning   

4. Inlämnande av motioner 

5. Inlämnande av interpellationer 

6. Frågor 

7. Allmänhetens frågestund 2020 (KS 2020.008) 

8. Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001) 

9. Förlängning av förordnande som vigselförrättare 

10. Svar på interpellation (MP) om att rustat sig för att klara översvämningar 

11. Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet (KS 2019.347) 

12. Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372) 

13. Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst (KS 2019.106) 

14. Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 2018.407) 

15. Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen (KS 

2018.406) 
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