
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2019-02-05 
Dnr KS 2018/0353 

Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av 
reglemente för Val- och demokratinämnden 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges behandling 2018-12-10 KF § 9:7 av ärende om Reglemente föl-
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers kommun för 
mandatperioden 2019-2022 återremitterades reglementet för Val- och demokratinämnden, i den del 
som berör beslut om antal ersättare. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. I Val- och demokratinämnden ska finnas totalt 9 ersättare, en från varje parti representerat i 

Kommunfullmäktige, för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31. 
2. Valberedningen får i uppdrag att inkomma med förslag på ersättare till Val- och 

demokratinämnden. 
3. Reglemente för Val- och demokratinämnden antas i sin helhet i enlighet med 

tjänsteutlåtande jämte bilaga daterat 2018-11-28. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:7 antogs reglementen för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder med undantag för reglementet för Val- och 
demokratinämnden i den del som berör beslut om antal ersättare för mandatperioden 
2019-01-01-2022-12-31. 

Därutöver återremitterades reglementet för Val- och demokratinämnden i den del som berör beslut 
om antal ersättare med följande motivering av Michaela Fletcher (M): 
Återremiss med motivet att utreda huruvida det föreligger formella och juridiska krav på att 
Kommunfullmäktige måste utse ersättare, eller inte, till Val- och demokratinämnden. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har med anledning av återremissen genomfört en kommunalrättslig utredning samt 
varit i kontakt med en av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) för bundsjurister som är expert 
på kommunalrätt. Utredningen och SKL:s svar resulterar i ett konstaterande att det inte fmns regler 
i Kommunallagen vare sig i tidigare regelverk eller nu gällande, beträffa nde antal ersättare i nämnder. 
Undantag från denna regel gäller endast Kommunstyrelsen där lagen anger att det ska finnas minst 5 
ersättare. 
Sammanfattningsvis innebär utredningen att det inte finns några kommunalrättsliga hinder för att ej 
tillsätta ersättare i nämnd undantaget Kommunstyrelsen. 
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Dock, av lämplighetsskäl föreslås fullmäktige fatta beslut om att antalet ersättare i Val- och 
demokratinämnden ska uppgå till 9 ersättare. Förvaltningen tillstyrker förslaget. 

Förvaltningen bedömer att det ej föreligger skäl att revidera det förslag till reglemente för Val- och 
demokratinämnden som förelåg inför Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10. 
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Val- och 
demokratinämndens reglemente i sin helhet i enlighet med tjänsteudåtande jämte bilaga daterat 
2018-11-28. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10 § 9:7 

Bilagor 
1- Paragraf från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10 KF § 9:7 
2- Tjänsteutlåtande 2018-11-28 samt bilaga - Reglemente för Val- och dem okratinämnden 

Expedieras 
- kommunkansliet 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-12-10 

KF § 9 :7 Dnr. KS 2018/0353 

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt 
Överförmyndare, för mandatperioden 2019-2022, i enlighet 
med tjänstutlåtande jämte bilaga, daterat 2018-11-08 med undantag för 
reglementet för Val- och demokratinämnd i den del som berör beslut 
om ersättare. 

2. Återremittera reglementet för Val- och demokratinämnd i den del som 
berör beslut om ersättare. 

3. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder samt Överförmyndare ska vara fyra år, räknat från 
och med 2019-01-01. 

4. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga 
nämnder samt Överförmyndare upphävs i samband med beslut i 
enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28, vinner laga kraft. 

Motivering till återremiss avseende ersättare i Val-och demokratinämndens 
reglemente 
Återremiss med motivet att utreda huruvida det föreligger formella och juridiska krav på att 
Kommunfullmäktige måste utse ersättare, eller inte, till Val- och demokratinämnden. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Det är obligatoriskt för fullmäktige att utfärda reglementen för styrelsen och övriga nämnder 
samt Överförmyndare. Kommunfullmäktige får också bestämma att en nämnd ska ett eller 
flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något utskott får nämnden själv avgöra den frågan. 
Föreliggande förslag innefattar, för mandatperioden 2019 - 2022, att Skolnämndens ansvar 
fördelas på tvä nya nämnder - Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden. Vidare omfattar förslaget ett reglemente för den nybildade 
Tekniska nämnden, som kommer att ansvara för vissa tekniska frågor samt trafikfrågor. 
Vörts, nästa sida 

Justeranlies signaturer Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-12-10 

Forts. KF § 9:7 

Reglementet för Kommunstyrelsen reglerar övergripande ansvaret för det nybildade utskottet 
- Produktionsutskottet. I övrigt omfattar förslaget reglementen för en nämndorganisation, i 
huvudsak överensstämmande med vad som gällt under föregången mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2018-12-03, § 13:9. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtände daterat 2018-11-28. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Margareta Olin (S) yrkar på återremiss gällande reglemente för Val- och demokratinämnden. 

Michaela Fletcher (M) ändrar sitt yrkande och yrkar på återremiss avseende fråga om ersättare 
gällande reglemente för Val- och demokratinämnden samt yrkar i övrigt bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Margareta Olins (S) åter remissyrkande mot Michaela Fletchers (M) 
återremissyrkande och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) 
återremissyrkande. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Michaela Fletchers (M) 
återremissyrkande och nej-röst för bifall till Margareta Olins (S) återremissyrkande. 

Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 14 nej-röster. Kommunfullmäktige har således 
beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) återremissyrkande innebärande att fråga om 
ersättare gällande reglemente för Val- och demokratinämnden återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar därefter att endast bifall i övrigt yrkats till Kommunstyrelsens förslag 
och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Omröstningslista KF § 9:7 

Expedieras 
— Kommunkansliet, samtliga nämnder, Kommundirektören 

n r-
Ju störar des signaturer Utdragsbestyrkande 



KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖSTERÅKERS KOMMUN KF 9/2018 nra *• a 

2018 12 10 Bilaga 9:7/2018 _________ © Oste^ k© f 
Mandatfördelning M:18, S:9, RP:5, SD:5, L:4, C:3, Y:3, MP:2, KD:2 

Parti 
Ledamöter 

Parti Namn Närvar Ersättare > Nej Avstå 

(M) Michaela Fletcher X X 
(M) Hampe Klein X X 
(M) Eliza Roszkowska Oberg X X 
(M) Christina Funhammar X X 
(M) Kenneth Netterström X X 
(M) Isabelle Ankarfjärd Jäger X X 
(M) Jeanette Widén X X 
(M) Conny Söderström X X 
(M) Fredrik Rosengren X X 
(M) Anneli Hogreve X X 
(M) Conny Ling X X 
(M) Camilla Grimsby Klein X X 
(M) Lotta Holmgren X X 
(M) Josefine Radonné X X 
(M) Anneli Widén X X 
(M) Bror Jansson X X 
(L) Mathias Lindow X X 
(L) Jenny Nordström X X 
(L) Peter Bilow X X 
(L) Monica Kjellman X X 
(9 Michaela Haga X X 
(C) Anne-Li Hilbert X X 
(C) Björn Pålhammar X X 
(KD) Ame Ekstrand X X 
(KD) Mikael Ottosson X X 
(S) Ann-Christine Furustrand X X 
(S) Anas Abdullah 1 Anders Pettersson (S) X 
(S) Mats Larsson X X 
(S) Rosita Olsson Palmberg X X 
(S) Jörgen Palmberg X X 
(S) Ingela Westerlund X X 
(S) Lars Frid Amanda Ringstedt (S) X 
(S) Kristina Embäck X X 
(MP) Jonas Jonsson X X 
(MP) Michael Solander X X 
(V) Francisco Contreras X X 
(V) Andreas Lennkvist Manriquez X X 
(V) Norma Aznar X X 
(RP) Björn Molin X X 
(RP) Hans Hellberg X X 
(RP) Roger Johansson X X 
(RP) Ivar Horst X X 
(RP) Peter Nummert X X 
(SD) Erik De Rouville X X 
(SD) Ulrika Hillgren X X 
(SD) Thomas Rapola Anders Boielid (SD) X 
(SD) Bo Blomgren Carina Rosengren (SD) X 
(SD) Lennart Ljungqvist Leif Hermansson (SD) X 
(S) Margareta Olin X X 
(M) Johan Boström X X 
(M) Ingela Gardner X X 

RESULTAT 37 14 

Omröstningslista KF 97 -n I * Uppdaterad 2018-12-17 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Datum 2018-11 -28 
Dnr 2018/0353 

Till Kommunstyrelsen 

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 -
2022 

Sammanfattning 
Det är obligatoriskt för fullmäktige att utfärda reglementen för styrelsen och övriga nämnder samt 
Överförmyndare. Kommunfullmäktige får också bestämma att en nämn d ska ett eller flera uts kott. 
Om fullmäktige inte bestämt något utskott får nämnden själv avgöra den frågan. 

Föreliggande förslag innefattar, för mandatperioden 2019 -2022, att Skolnämndens ansvar fördelas 
på två nya nämnder - Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden. Vidare omfattar förslaget ett reglemente för den nybildade Tekniska 
nämnden, som kommer att ansvara för vissa tekniska frågor samt trafikfrågor. Reglementet för 
Kommunstyrelsen reglerar övergripande ansvaret för det nybildade utskottet - Produktionsutskottet. 
I övrigt omfattar förslaget reglementen för en nämndorganisation, i huvudsak överensstämmande 
med vad som gällt under föregången mandatperiod. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare, för 
mandatperioden 2019 — 2022, i enlighet med tjänstutlåtande jämte bilaga, daterat 2018-11-08 

2. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
Överförmyndare ska vara fyra år, räknat från och med 2019-01-01. 

3. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare 
upphävs i samband med beslut i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28, vinner laga kraft. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att förslaget på ett tydligt sätt beskriver de olika nämndernas uppgifter och 
ansvarsområden m.m.. 

Inom utbildningsområdet införs en Förskole — och grundskolenämnd och en Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd. Under föregående mandatperiod har samtliga utbildningsfrågor från 
förskola till vuxenutbildning hanterats inom en gemensam nämnd, Skolnämnden. Genom 

österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker .se | www.osteraker.se 

Sida I av 58 



0 Österåker 

Kommunens författningssamling 

Reglemente för Val- och demokratinämnden 

Verksamhetsområde och ansvar 

1 § Val- och demokratinämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

2 § Val- och demokratinämnden fullgör uppgifter enligt vallagen och kommunallagen (Kap 5 § 34), 
varvid Val- och demokratinämnden ansvarar för att på kommunal nivå genomföra riksdags-, 
kommunfullmäktig- och landstingsfullmäktigval enligt vallagen samt för folkomröstningar och 
val till Europaparlamentet. 

3 § Val- och demokratinämnden ska sträva efter att utveckla den kommunala demokratin, med 
särskild inriktning mot unga, 

4 § Val- och demokratinämnden ska uppmärksamt följa övriga nämnders arbete med att skapa 
delaktighet för kommuninvånare och brukare samt de olika nämndernas genomförande av 
medborgardialoger. 

5 § Val- och demokratinämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över 
planer, utredningar och remisser, som rör nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Val- och demokratinämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda som 
berörs av nämndens verksamhet. 

6 § Val- och demokratinämnden skall på lämpligt sätt informera allmänheten om sin verksamhet. 

7 § Val- och demokratinämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden för i 
sin verksamhet och förfogar över. 

Sammansättning 

8 § Val- och demokratinämnden består av det antal ledamöter och ersättare som 
Kommunfullmäktige beslutar. 

Ersättarnas tjänstgöring 

9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde ska ledamoten se till att den 
ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra. 
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Om ledamoten är förhindrad att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i 
ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av Kommunfullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

10 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Närvaro- och yttranderätt 

11 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid Val- och demokratinämndens 
sammanträden. 

Vid Val- och demokratinämndens sammanträden får kommunens chefstjänstemän samt i övrigt 
föredragande tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör 
vederbörandes verksamhetsområde, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar. 

Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen. 

Ersättare för ordföranden 

12 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt för sammanträdena 

13 § Val- och demokratinämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Va- och demokratinämnden får besluta att nämndens sammanträden kan vara offentliga med de 
begränsningar som framgår av kommunallagen avseende myndighetsutövning och sekretess. 

Kallelse till sammanträdena 

14 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sam manträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 

Ordföranden 

15 § Det åligger nämndens ordförande att 

Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse inom nämndens område 

Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 

I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

Ordföranden får, i undantagsfall, i brådskande ärenden fatta beslut å nämnden vägnar. Sådant beslut 
ska anmälas vid nästkommande sammanträde i nämnden. 

Justering av protokoll och expediering 

16 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 
skriftligt för nämnden innan paragrafen justeras. 

Sekreteraren ansvarar för att utdrag ur protokollet tillställs de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten i protokollet. 

Reservation 

17 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Delgivning 

18 § Delgivning med Val- och demokratinämnden sker med ordföranden eller den anställd som 
nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

19 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Val- och demokratinämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer Val- och demokratinämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Val- och demokratinämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden 
som gäller nämndens verksamhetsområde. 

Nämndens administrativa organ m.m. 

20 § Val- och demokratinämnden ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organisation. 
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