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Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges

gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium

Tid: Fredagen den 3 april 2020 kl. I3:OO - I3:40

Plats: Largen, Alceahuset, Österåkers kommun

Närvarande

Ingela Gardner (M) ordförande Margareta Olin (8) 2:e Vice ordförande

Johan Boström (M) '1:e Vice ordförande Ann-Christine Furustrand (S) adjungerad

Michaela Fletcher (M) Rogerjohansson (RP) adjungerad

Mathias Lindow (L) adjungerad Anders Boreüd (SD) adjungerad

Anne-Li Hilbert (C)
'Francisco Contreras (V)

Mikael Ottosson (KD) adjungerad

Sekreterare Stina Nilsson

Kansüchef Peter Frame

Förhindradc att närvara

Jenny Nordström (L)

Arne Ekstrand (KD)
Björn 'Molin (RP)

jonas Jonsson (MP)
Ulrika Hillgren (SD)

'1. Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner hälsat gruppledare och partiföretriide

Välkon11m.j0hnn Boström (M) deltar på distans Via telefon.

2. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

3. Frivillig partiöverenskommelse

Ingela Gardner redogör för förslaget till den frivilliga Överenslmmmclsen och påtalar att

varje grupp/valsamverkan avgör hur platserna ska fördelas mellan partierna samt Vilka

personer som ska tjänstgöra för respektive parti.

Ingela Gardner meddelar att hon vill att Kommun fullmäktige vid varje tillfälle under

sammanträdet ska tjänstgöra med 26 tjänstgörande, vilket innebär att ersättare måste

finnas tillgängliga för att möjliggöra växeltjänstgöring under ärendet Revisionsberättelse

och ansvarsfrihet då jäv föreligger.

Varje grupp/valsamverkan måste meddela till kommunkansliet, senast dagen innan

Kommunfullmäktiges sammanträde, Vilka personer som ska tjänstgöra. Om ersättare ska

tjänstgöra behöver kommunkansliet veta på Vilken plats (för vem) ersättaren ska

tjänstgöra.



Österåker
Mathias Lindow (L) påtalar att Anas Abdullah (-) sitter som politisk ”Vilde” i

Kommunfullmäktige men är invald på mandat för (8) och frågar hur hans plats ska

hanteras.

Ingela Gardner meddelar att Anas Abdullas mandat är inräknat i de 26 tjänstgörande som

ett mandat för valsamverkan (S), (V) och (MP) och det är upp till aktuell valsamverkan

hur man vill fördela sina platser.

Ingela Gardner påpekar dock att Kommunfullmäktige kan sammanträda med 27

tjänstgörande utan att det påverkar majoritetsfördelningen i Kommunfullmäktige.

Efter diskussion uppfattar Ingela Gardner att gmppledarna/partiföreträdarna är

medvetna om att 27 personer kan komma att tjänstgöra vid fullmäktiges sammanträde

och att partiöverenskomrnelsen mellan de 9 partierna gäller också vid sådan situation.

Ingela Gardner meddelar att skulle situation uppstå att majoritetsfördelningen rubbas i

ärende om Revisionsberättelse och ansvarsfrihet, kommer hon yrka på att ärendet

bordläggs.

Gruppledarna/partiföreträdarna godkänner förslag tillpartiöverenskommelse och

undertecknar den innan mötets slut. Sekreterare Stina Nilsson eftersökerjonas _Ionsson

(MP) för påskrift för Å'Iiljöpartiets räkning.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april

Gruppledarrna/partiföreträdarna diskuterar starttid för fullmäktiges sammanträde, hur

länge sammanträdet bör pågå samt Vilka ärenden som absolut måste hanteras med

anledning av den aktuella situationen med coronaviruset.

Det beslutas att sammanträdet startar kl. '13.00 och att det bör pågå i högst 4,5 11.

Mötet avslutas kl. '13.40.

Jm W* (MM/MA
Inge Gardner “l

Kommunfullmäktiges ordförande
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Partiöverenskommelse i Österåker

Överenskommelse rörande nämndssammanträden och

kommunfulImäktigesammanträden i Österåkers kommun med
anledning av C0vid-I9

Österåkers kommun vill verka för att minska smittspridningen av C0vid-'l9. För att åstadkomma

detta gäller det att minimera antalet möten och att de möten som inte kan anstå hålls i lokaler

som medger ett fysiskt avstånd mellan deltagarna.

För nämndssammanträden och kommunfullmäkrigesammansträden har undertecknande

gruppledare/partiföreträdare kommit överens om följande:

'1. Nämndssammantxäden hålls i KF-salen eller annan större samlingslokal som medger rejält

avstånd mellan samtliga deltagare och har god ventilation.

. Om det föreligger särskilda skäl kan nämnden ställas in på ordförandes initiativ i samråd med

övriga i presidiet, och ärendena hänskjutas till nästkommande sammanträde.

3. Antalet närvarande personer vid nämndssammanträden hålls på en så låg nivå som möjligt.

I möjligaste mån närvarar endast ledamöter, ersättare samt nämndsekreterare och

föwaltningschef.

4. På frivillio basis tillfälligt minska antal tjänstgörande \ id Kommunfullmäktiges sammanträden

så att dessa uppgår till 26 personer vilka fördelas mellan Alliansen 1 Österåker respektix e

valsnmverkan (S), 0) (MP) och valsamvcrkan (SD) och (RP) enligt 1 :Igen om proportioncllt

valsätt.

Denna överenskommelse gäller med omedelbar verkan fram till och med 2020-06-30
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