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KF§ 10:1

Sammanträdets behörighet, kontroll av närvaro och val av två

justerare

Till protokollet noteras att dagens sammanträde har tillkännagivits genom kallelse på
kommunens officiella anslagstavla, kommunens webbplats samt i tidningarna Åkersberga

Kanalen, Tidningen Mitt I Södra Roslagen, Tidningen Skärgården, Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter.

Personlig kallelse med föredragningslista har utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.

Sammanträdet förklaras i laga ordning utlyst.

Ersättare för frånvarande ledamöter kallas in.

Av närvarolista enligt bilaga 10:1 /2019 framgår tjänstgörande ledamöter och ersättare.

Ordföranden tillkännager att protokollet från sammanträdet ska justeras onsdagen den 18

december kl. 10.00 i kommunkansliet, Alccahusct, Åkersberga.

Det justerade protokollet kommer därefter att tillkännages på kommunens webbplats och på
den officiella anslagstavlan i Alceahuset, Åkersberga.

Till justerare av dagens protokoll väljs Ingela Gardner (M), Johan Boström (M) och
Margareta Olin (8).

Bilaga I 0: I /20 I 9 Närvarolista

mkv
'

\

Justerandes s naturer
'

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-12-09
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Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 2018-2022

Sammanträde 2019-12-09

Österåker

Ärende Sammanträdets behörighet, upprop och val av justerare (2/2)
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KF§ |0:2

Fastställande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Utsänd dagordning med gemensam debatt av ärende 10 och 12, fastställs.

Ordföranden föreslår att debatt i ärende 10, Svar på motion nr 14/2018 från Björn Molin (RP)
- Angående ridsporten och debatt i ärende 12, Svar på motion nr 7/2019 från Ann-Christine

Furustrand (S) och Mats Larsson (8)
- Säkra vägövergångar längs 276mm, slås ihop då

motionernas ämnen är närbesläktade.

Ordföranden frågar om debatt i ärende 10 och 12 kan hanteras gemensamt och finner frågan

med ja besvarad.

Ordföranden frågar om utsänd dagordning kan fastställas och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

mkm
Juståerand s signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § |0:3 Dnr. KS 20I9/00I4

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälningsärendena noteras till protokollet.

2. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-06

b. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-20

Expedieras
- Kommunkansliet

DMD :w
Justéran es signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § I0:4 Dnr. KS 20I9/02I I

Svar på medborgarförslag nr 24/20 I 9 - Angående kommunalråd i

oppoüüon

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anse medborgarförslag nr 24/2019 besvarat med hänvisning till att det
inte finns formella regler för hur antalet kommunalråd under en
mandatperiod ska beslutas, varför det hittills av sedvänja ankommit på
det största oppositionspartiet att inkomma med eventuella förslag om
nominering av oppositionsråd inför beslut i Kommunfullmäktige.

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesberedningen se över
villkor och förutsättningar för oppositionsråd i samband med
Arvodesberedningens arbete med att utarbeta förslag till

”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers
kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier

representerade i fullmäktige”, för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag, inkommet till Österåkers kommun 2019-08-27, föreslås att funktionen

med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker ska utredas.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06 § 12:19.

- 1Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-22.
- Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag till beslut

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

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förslagsställaren, Kommunkansliet

onx
Justeråndes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 20I9- I 2-09

KF § I0:5 Dnr. KS 20I9/0020

Frågor och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Det noteras till protokollet att:

Förskole- och grundskolenämndens ordförande Hampe Klein (M) har besvarat
interpellation nr 12/2019 av Francisco Contreras (V)

Expedieras
- Kommunkansliet

Mm
Jugteilrancqgs signaturer Utdragsbestyrkande
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KF § I0:6 Dnr. KS 20I2/0484

Godkännande av planprogram för Åkersberga stad -

centrumområdet

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna Planprogram för Åkersberga stad - centrumomrâdet inklusive

bilagor.

Särskilt yttrande

Planförslaget för centrumområdet i .Åkersberga föranleder inte Roslagspartiet att göra några

invändningar generellt. Vi vill dock fästa uppmärksamheten vid att man i remissvaret från

Trañkverket efterfrågar en redovisning mer i detalj hur väg 276 ska fungera som en

genomfartslcd och inte som en infartsväg till centrumområdet. Detta kan Vi inte ñnna svar på i

planförslaget och vi efterfrågar därmed denna redovisning till Trafikverket.

Roslagspartiet vill också erinra om våra tidigare yttranden och reservationer om att varsamt

utveckla nya områden med byggnationcr där man bibehåller karaktären av en

skärgårdskommun och att man inte bygger höga flerfamiljshus med förtätad plan utanför det

aktuella centrumområdet och området Östra Kanalstaden.

Rogerjohansson (RP)

Sammanfattning

Österåkers kommun har i uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram förslag till planprogram för

Åkersberga stad - centrumområdet som ska peka på en riktning för den framtida utvecklingen

av centrala Åkersberga som ska möjliggöra hållbar Stadsutveckling. Centrumornrådet ska bidra

till den Önskade utveckling som beskrivs i kommunens översiktsplan, Vilket är att bli en

attraktiv och modern stad med småstadskaraktär med blandad stadsmässig bebyggelse och
attraktiva offentliga platser. Centrumområdcts mål är en tät och attraktiv stadskärna med
stationen som navet, att Åkersberga möter vattnet och att skärgårdsidentiteten utvecklas, en
stadskärna för kreativitet och företagande och en god livsmiljö och trygg och säker stad.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:3.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02 rev. 2019-10-10.

Förslag till beslut

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

Michaela Haga (C), Lotta Holmgren (M), Ritva Elg (L) och Jonas Jonsson (MP) biträder

Michaela Fletchers (M) yrkande.

Form. nästa sida

044 '30 h
Justeråndes skånaturer Utdragsbestyrkande
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Fortx. KF 1)' 70:6

Propositionsordning

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

Expedieras
__ Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mvh
Justqzrandes %naturer Utdragsbestyrkande
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KF § |0:7 Dnr. KS 20I9/0255

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i

Österåkers kommun enligt bilaga 1.

2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg gäller från

2020-01-01.

Sammanfattning

Revidcrade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorgi Österåkers kommun avseende

förtydligande regler för öppettider i pedagogisk omsorg innebärande att ändrade öppettider

ska aviseras 4 månader innan de träder i kraft.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:20.

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-10-10.
- Protokollsutdrag från Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 2019-10-08, § 7:5.

- Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-30.

Förslag till beslut

Hampe Klein (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Expedieras
- Förskole- och grundskolenämnden

omkm
JusterglndesVsignaturer Utdragsbestyrkande
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KF§ I0:8 Dnr. KS 20I8/0283

Kommunfullmäktiges beslut angående ansökan från Håkan
Fastesson (RP) om att få ha kvar uppdraget som nämndeman vid

Attunda Tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut

Håkan Fastesson (RP) får ha kvar sitt uppdrag som nämndeman vid

Attunda Tingsrätt för perioden 2020-01-01-2023-12-31, under den period
(2020-01-15-2020-10-30) då han tillfälligt ej kommer att vara folkbokförd i

Österåkers kommun.

Sammanfattning
Håkan Fastesson (RP) har inkommit med ansökan om att få ha kvar uppdraget som
nämndcman vid Attunda Tingsrätt under den period då han tillfälligt ej kommer att vara

folkbokförd i Österåkers kommun. Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut i frågan enligt

Kommunallagens bestämmelser i 4 kap 7 §. Avstämning har gjorts med Attunda Tingsrätt

som godkänt hanteringen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Attunda Tingsrätt

MWh
Justeråndes signäurer Utdragsbestyrkande
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KF§ I0:9 Dnr. KS 20|8/0283

Val av 2 nämndemän i Attunda Tingsrätt för mandatperioden
2020-0 I -0 I -2023- I 2-3 I

Kommunfullmäktiges beslut

1. RolfJosefsson (S) väljs till nämndeman vid Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.

2. Val av nämndeman för (M) vid Attunda Tingsrätt, bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta val av 2 nämndemän vid Attunda Tingsrätt för

mandatperioden 2020-01-01-2023-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogrevc (M) redogör för Valberedningens förslag i

protokoll samti komplettering.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag avseende nämndeman för (S) och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden konstaterar att förslag till nämndcmän för (M) ej föreligger och frågar

fullmäktige om fullmäktige kan bordlägga valet och ñnner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet, Attunda Tingsrätt

MM
Justér'andeax signaturer Utdragsbestyrkande
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KF§ IO:IO Dnr. KS 20I8/0283

Övriga valärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Entlediganden
1. Amanda Ringstedt (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och

fritidsnämnden från och med den 14 december.

2. Amanda Ringstedt (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i

Kommunfullmäktige från och med den 14 december.

3. Rikard Hervidsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskole-

och grundskolenämnden.

4. Andreas Mathisen (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare

i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

5. Tommy Hellström (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskole-

och gtundskolenämnden.

6. Anna-Maria Tipper (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Val
7. Anton Lindroth (S) väljs till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden för

resterande del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.

8. Val av ny ersättare för (S) i Förskole- och grundskolenämnden för resterande
del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

9. Val av ny ersättare för (L) i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för resterande del

av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

10. Val av ny ersättare för (L) i Förskole- och grundskolenämnden för resterande

del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

11. Val av ny ersättare för (M) i Miljö-och hälsoskyddsnämnden för resterande
del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

12. Val av ny ersättare för (V) i Byggnadsnämnden för resterande

del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

13. Val av ny ledamot för (L) i Socialnämnden för resterande

del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, botdläggs.

Pom. nästa .fit/[I

on X3 Ik
Justelrandes\s\signaturer Utdragsbestyrkande
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Farm. KFÅS' 70:70

14. Val av ny ersättare för (V) i Kommunstyrelsen för resterande

del av mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31, bordläggs.

Anhållan om sammanräkning hos Länsstyrelsen
15. Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning

efter ersättaren Amanda Ringstedt (S).

Sammanfattning
Arendet omfattar begäran om entlediganden, val med anledningen av entlediganden och

ansökan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valberedningens ordförande Anneli Hogreve (M) redogör för Valberedningens förslagi

Valberedningens protokoll samt i komplettering.

Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om fullmäktige kan besluta i enlighet med valberedningens

förslag i Valberedningens protokoll samt i komplettering samt frågar om
val av ny ersättare för (5) i Förskole- och grundskolenämnden,

val av ny ersättare för (L) 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

val av ny ersättare för (L) i Förskole- och grundskolenämnden,

val av ny ersättare för (M) i Miljö- och hälsoskyddsnämnden,

val av ny ersättare för (V) i Byggnadsnämnden,
val av ny ledamot för (L) i Socialnämnden

och val av ny ersättare för (V) i Kommunstyrelsen kan bordläggas, och finner frågorna med ja

besvarade.

Expedieras
- Kommunkansliet, Socialnämnden, Byggnadsnämnden, Förskole- och grundskolenämnden,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Länsstyrelsen

0% h
i

Justerjandes siånaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Sammanträdesprotokoil för Kommunfullmäktige 20 I 9- I 2-09

KF§I0:II Dnr. KS 20|8l0|24

Svar på motion nr 5/20 I 8 från Björn Molin (RP) - Polisens

verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla motion nr 5/2018 innebärande att uppdra till Kommunstyrelsen att

kräva att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas belägen på
lämplig plats.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslår motionären att Kommunstyrelsen ska kräva

att en utryckningsenhet för polisen snarast skapas, belägen på den nya brandstationen.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:17.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till motionen med den
ändringen att orden ”belägen på den nya brandstationen” ersätts med ”belägen på lämplig

plats”.

Björn Molin (RP) och Michaela Haga (C) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall till det reviderade yrkandet om bifall till motionen
och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt ñnncr frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Näringslivsavdclningcn, Kommunkansliet

amok
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Svar på motion nr I4/20I8 från Björn Molin (RP) - Angående
ridsporten

Kommunfullmäktiges beslut

Bifalla motion nr 14/2018 innebärande att uppdra till Kommunstyrelsen
att omedelbart kontakta Trañkverket och kräva att säkerheten vid

Övergången på riksväg 276 stärks på de sätt som är möjliga.

Sammanfattning
I motion nr 14/2018 yrkas på att Kommunstyrelsen omedelbart kontaktar Trañkvcrket och
kräver att säkerheten på väg 276 vid Boda by och Bobackcns ridskola stärks på de sätt som är

möjliga innan en allvarlig olycka inträffar då ryttare och hästar måste passera över aktuell väg.

Österåkers kommun har framställt en skrivelse till Trañkverket angående trafiksäkerheten på
Väg 276.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:7.

- Michaela Fletchers (M) ordförandcförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-02.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01, § 7:12.

Förslag till beslut

Björn Molin (RP) yrkar bifall till motionen.

Ann-Christine Furustrand (S) och Mathias Lindow (I) biträder Björn Molins (RP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall till motionen har yrkats och frågar om detta även

kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Oh\x°^
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KF § I0:I3 Dnr. KS 20I8/0367

Svar på motion nr 2 I/20I8 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra

boulevarden nu!

Kommunfullmäktiges beslut

Anse motion nr 21/2018 besvarad med hänvisning till att

Kommunstyrelsen uppdragit åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta

fram en detaljplan för Södra Boulevarden samt att

Samhällsbyggnadsförvaltningen även utreder en provisorisk lösning.

Sammanfattning
I en motion Väckti Kommunfullmäktige föreslår motionären att en mindre detaljplan för

Södra Boulevarden separeras från detaljplanearbetet med Västra kanalstaden och tidigareläggs

och att denna detaljplan genomförs omedelbart och att byggnationen av Södra boulevarden

startar och byggs snarast.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:8.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-08-20, § 6:12.

Förslag till beslut

Hans Hellberg (RP) yrkar bifall till motionen.

Mathias Lindow (I) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att

fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.

Expedieras
- Tekniska nämnden, Kommunkansliet

MM i“
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KF§ I0:l4 Dnr. KS 20l9/0l36

Svar på motion nr 7/20 I 9 från Ann-Christine Furustrand (S) och
Mats Larsson (5)

- Säkra vägövergångar längs 276:an

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bifalla motion nr 7/2019 i den del som innebär att uppdra till

Kommunstyrelsen att ta upp en dialog med Trañkverket om säkra

Vägövergångar för oskyddade trafikanter Vid Bobackens stall i Boda.

2. Avslå motion nr 7/2019 i den del som avser att kommunen ska
utreda vilken typ av lösning som fungerar bäst vid Bobackens stalli

Boda och Skånsta norra busshållplats samt ta fram kalkyl med
hänvisning till att det är Trañkverkets väg och därmed ansvar.

3. Uppdra till Kommunstyrelsen att återkomma med förslag

till beslut om att förklara Boda som tättbebyggt område.

Sammanfattning

I motionen föreslås att kommunen ska föra en dialog med Trañkverket för att göra det säkrare

för oskyddade trafikanter att korsa Väg 276 vid Boda och Skånsta norra och även återkomma
med förslag och kostnadsberäkning. Samhällsbyggnadsförvaltningen för en dialog med
Trañkverket om detta men anser inte att förvaltningen själva ska ta fram åtgärdsförslag då

detta inte är en kommunal väg. En sänkning av hastighetsbegränsningen vid Boda skulle dock
vara möjlig genom att kommunen förklarar Boda som tättbebyggt område.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-11-06, § 12:9.

- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-08.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-01.
- Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-01,

§_ 7:13.

Förslag till beslut

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till motionen i den del som innebär att ta upp en dialog

med Trañkvcrket om säkra Vägövergångar för oskyddade trafikanter vid Bobackens stall i

Boda, samt yrkar i övrigt bifall till Kommunstyrelsens beslutsatser 2 och 3.

Fanta nästa sida

0h%w
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Pom. KFJ 70:74

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att Kommunstyrelsens förslag gällande beslutssatser 2 och 3 samt
Mathias Lindows (I) yrkande om bifall till motionens beslutssats 1 föreligger.

Därtill föreligger bifallsyrkande till motionen i sin helhet.

Ordföranden ställer Mathias Lindows (L) yrkanden mot bifall till motionen och ñnner att

fullmäktige beslutat i enlighet med Mathias Lindows (L) yrkanden.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Mathias Lindows (L) yrkanden och
nej-röst för bifall till motionen.

Omröstningen utfallet med 35 ja-röster, '15 nej-röster och 1 har avstått.

Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Mathias Lindows (I.) yrkande.

Omröstningslista KF § I0:I4

Expedieras
- Tekniska nämnden, Kommunkansliet

m h
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KF § |0:|5 Dnr KS 20I9/0020

Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationer nr 13/2019 och nr 14/2019 får ställas och besvaras vid ett

kommande sammanträde.

Sammanfattning

Till dagens sammanträde har inkommit 2 interpellationer.

Av
1. Interpellation nr 13/2019 - Ann-Christine Furustrand (S)

På vilket sätt kommer du som KSO och allianspartierna

att garantera att alla elever, också dem som går i I-Ielleborus

i Åkersberga får det stöd de behöver?

2. Interpellation nr 14/2019 - När når Österåker målet Ann-Christine Furustrand (8),

5,2 barn per vuxen i förskolan Jonas jonsson (MP)
Ställs till Kommunstyrelsens ordförande

Michaela Fletcher (M)

Till dagens sammanträde har inga motioner inkommit.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att interpellation nr '13/2019 och nr 14/2019 medges ställas.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden redovisat

förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet
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KF § IO: | 6

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Inga medborgarförslag föreligger.

Om» ›«
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KF § IO: | 7

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat kl. 21.10
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