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Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges 
gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium 

Tid: Måndagen den 5 n ovember 2018 kl . 19:00 - 20:00 

Plats: Ruggen, Alceahuset, Österåkers kommun 

Närvarande: 
Ingela Gardner (M) ordförande 
Johan Boström (M) l :e vice ordförande 
Kenneth Netterström (M) adjungerad 
Jenny Nordström (L) adjungerad 
Michaela Haga (C) 
Arne Ekstrand (KD) 

Förhindrade att närvara: 
Margareta Olin (S) 2:e vice ordf örande 
Jonas Jonsson (MP) 

1. Mötets öppnande 
Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner hälsar mötesdeltagarna inklusive 
adjungerade sådana välkomna. Mötesdeltagarna ger en kort presentation av sig själva. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med tvä tillkommande punkter under övriga frågor. 

3. Formell hantering av ärende om Budget för 2019 inklusive debattordning 
Ingela Gardner går igenom föregående års formella hantering av ärendet om Budget. 
Gruppledarna kommer överens om att samma hantering ska gälla i år med en viss 
förändring gällande i vilken ordning nämnderna ska debatteras. 
Ingela Gardner meddelar om att ärendet "Ny politisk organisation för Österåkers 
kommun för mandatperioden 2019-2022" kommer att ingå i föredragningslistan för 
sammanträdet samt informerar om ärendets förslag till uppdrag vilket berör årets 
hantering av budgeten. 

4. Surfplatta och/eller pappershandlingar till förtroendevalda i Kommunfullmäktige 
Ingela Gardner lyfter fråga om hur Kommunfullmäktiges beslut i ärende om digitala 
handlingar vilket fattades på sammanträde 2016-10-17, i § 7:17, bäst bör tolkas. 
Gruppledarna kommer överens om att det är rimligt att Kommunfullmäktiges 
gruppledare har rätt att begära att få pappershandlingar tillsända sig, oavsett om man har 
kvitterat ut surfplatta eller ej. Detsamma gäller för Kommunfullmäktiges presidium. I 
övrigt ska gälla att ledamöter/ersättare måste välja mellan att kvittera ut surfplatta för att 
läsa handlingar digitalt alternativt erhålla p appershandlingar, ej både och. 
Kommunkansliet uppdras att skriva fram beslutsärende inför beslut i 
Kommunfullmäktige för att tydliggöra detta. 

Rosita Olsson Palmberg (S) 
Björn Molin (RP) 
Francisco Contreras (V) 
Anders Borelid (SD) adjungerad 



0 Österåker 
5. Information om ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:S) 

kongress 
Ingela Gardner informerar om att ombudsval till SKL:s kongress kommer att genomföras 
under en ajournering av Kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunkansliet ser till att 
förtryckta valsedlar samt blanka valsedlar finns tillgängliga för samtliga ledamöter och 
tjänstgörande ersättare. Sekreterare Stina Nilsson redogör kort för genomförandet bland 
annat innebärande att valet ej innefattar personval samt att antal räknade valsedlar måste 
överensstämma med antal röstande, innebärande att samtliga tjänstgörande vid valtillfället 
måste delta i valet med en valsedel per person. 

6. Fotografering - allmänt intresse i enlighet med GDPR 
Fotografering av Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kommer att ske i 
anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträde med stöd av allmänt intresse i enlighet 
med dataskyddsförordningen (GDPR). Information om fotograferingen skickas ut med 
kallelsen. Sekreterare Stina Nilsson meddelar att det är kommunen som äger rättigheterna 
till de foton som tas. Gruppledarna efterfrågar om partierna får använda respektive foton 
i partisammanhang. Österåkers kommuns kommunikationschef Helena Cronberg har 
sedan gruppledarmötet ägde rum, svarat nej på den frågan. 

7. Nästa gruppledarmöte 
Gruppledarna beslutar om preliminärt datum av måndagen den 4 februari 2019 för 
nästkommande gruppledarmöte. 

8. Övrig fråga 1: Affischering/valstugor/allmänt inför Europaparlamentsvalet 
Michaela Haga lyfter fråga angående hantering av affischering och valstugor medmera 
inför Europaparlamentsvalet år 2019. Gruppledarna uppmanar de personer som partierna 
har utsett som "valledare" att träffas och prata om ovanstående. 

Övrig fråga 2: Öppet hus måndag 12 november kl. 18.00 - 20.00 i lokal Ruggen plan 2 
Kommunkansliet och IT-enheten bjuder in till Öppet hus i Alceahuset för 
förtroendevalda som har problem med sin politikermejl och/eller vill kvittera ut surfplatta 
för att läsa handlingar digitalt. Mejl har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare. 
Personer som vill kvittera ut surfplatta ombeds meddela detta till Stina Nilsson. 

CicuAnei 
Ingela'Gardner (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 


