
0 Österåker H 
Ordförandeförslag 

Till Kommunfullmäktige 

Datum 2017-05-02 
Dnr KS 2017/0085 

Rättelse av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2017-03-13 i KF § 2:18, gällande medborgarförslag nr 9/2017 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut angående medborgarförslag nr 9/2017 har i protokoll från 
sammanträde 2017-03-13 i KF § 2:18, återgivits på ett felaktigt sätt. Protokollet anger att 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut med anledning av förslaget. Rättelse av protokollet, 
innebärande att beslutanderätten delegeras till Kommunstyrelsen, föreslås härmed ske. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rätta protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-13 i KF § 2:18 innebärande att 
medborgarförslag nr 9/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2017-03-13 i KF § 2:18 i enlighet med 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, bland annat att godkänna medborgarförslag nr 9/2017 för 
remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. I protokollet har dock beslutet återgivits på ett felaktigt sätt då det framgår att 
Kommunfullmäktige ska fatta slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Med anledning av detta föreslås rättelse av protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-03-13 i KF § 2:18 avseende fullmäktiges beslut i medborgarförslag nr 9/2017, ske. 

I enlighet med Kommunallagens bestämmelser kan fullmäktige vid ett kommande sammanträde ta 
upp frågan om rättelse av protokoll genom att med hänvisning till att beslutet angetts felaktigt i det 
tidigare protokollet, bekräfta det tidigare fattade beslutet men med korrekt innehåll. 

Bilaga 
I<F § 2:18/2017-03-13 samt beslutsförslag daterat 2017-03-01. 

Ingela Gardner ( 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2017-03-01 
Dnr KS 2017/0071-100 

Medborgarförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i 
Lervik 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2017-02-23 föreslås att en 
närtrafikbuss som åker vidare från Favoriten till Lerviks brygga, inrättas. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 9/2017 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms inte primärt falla inom det kommunala kompetensområdet men att 
det står kommunen fritt att i kontakt med Stockholms Läns Landsting, verka för en utökad 
busstrafik eller, på egen hand inrätta icke-konkurerande busslinjer. 

Kollektivtrafiken ombesörjs av Stockholms Läns Landsting (SLL) och AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL). Kommunen har dock rätt att inrätta egna icke-konkurerande busslinjer. Mot 
bakgrund av att sådan linje till Domaruddens friluftsområde, inrättats, föreslås förslaget 
remitteras till Kommunstyrelsen. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvar dels för att leda och samordna 
trafikpolitiken, dels mot bakgrund av Kommunstyrelsens ansvar för hela kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 9/2017 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2017-03-13 

KF § 2:18 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut , . /;\ 
v($ äjbft/öOHft (£/ 

1. Medborgarförslag nr 6/2017 - Fler papperskorgar för en fin miljö 
- godkänns för remittering till Kommunstyrelsen varefter 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

KS m^/oov (i) 
2. Medborgarförslag nr 7/2017 - Fartbegränsning i barntätt område på 

Sjökarbyvägen - godkänns för remittering till Byggnadsnämnden 
samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. , 

KS ÄOR/öO 
3. Medborgarförslag nr 8/2017 - Närtrafikbuss till Lervik - godkänns 

för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

KS ÄDI y(cm (2J 
4. Medborgarförslag nr 9/2017 - Närtrafikbuss till ångbåtsbryggan i 

Lervik - godkänns för remittering till Kommunstyrelsen varefter 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 6/2017, nr 7/2017, nr 8/2017 och nr 9/2017 har inkommit till 
Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2017-03-01. 

Förslag till beslut 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att medborgarförslag nr 6/2017 - Fler papperskorgar för 
en fm miljö - ska slutbehandlas av Kommunfullmäktige och att beslutanderätt därmed ej ska 
delegeras från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen enligt Kommunfullmäktiges 
presidiums förslag. 

Forts, nästa sida 

ii r\ 
Justerande! signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2017-03-13 

Forts. KF12:18 

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) biträder Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende 
medborgarförslag nr 7/2017, nr 8/2017 och nr 9/2017 föreligger, samt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande avseende medborgarförslag nr 6/2017, och frågar om detta även kan 
bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kommunkansliet, Byggnadsnämnden 

Juste(-an des signaturer Utdragsbestyrkande 


