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Svar på medborgarförslag nr 5/2018 - Allmänpolitisk debatt 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018-01-30 föreslås att Österåkers 
kommunfullmäktige ska anordna en allmänpolitisk debatt. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Anse medborgarförslag nr 5/2018 besvarat med hänvisning till den debatt och de sammankomster 
som ägt rum mellan partierna under valåret 2018 samt till bestämmelse i Kommunfullmäktiges 
arbetsordning innebärande att frågan om allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej, ska avhandlas av 
Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första gruppledarmöte. 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 5/2018 innehåller förslag om att Kommunfullmäktige ska hålla en 
allmänpolitisk debatt. Förslagsställaren efterfrågar en öppen debatt mellan partierna under valåret 

Förvaltningens slutsatser 
Allmänpolitisk debatt finns omnämnd i kommunfullmäktiges arbetsordning där det framgår att 
frågan om allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej samt formerna för eventuell allmänpolitisk debatt, 
ska avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första gruppledarmöte. 

Kommunfullmäktiges gruppledare tog upp fråga om allmänpolitisk debatt skulle hållas eller ej på 
gruppledarmöte 2018-02-26 och beslutade föreslå att allmänpolitisk debatt ej ska genomföras inom 
ramen för ett fullmäktigesammanträde, men uppmanade partierna att gemensamt med radio 
Österåker anordna ett tillfälle för debatt på central plats inför de allmänna valen. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att valåret 2018 har bjudit på debattillfällen och 
sammankomster mellan partierna, såväl vid offentliga evenemang som i lokalradion: 

Anföranden och debatt mellan partierna på Kanalens dag, 
Programserien "Partiledarutfrågning" som spelades in och sändes genom Radio Österåker 
under våren 2018, 
Debatt mellan Kommunalråd Michaela Fletcher (M) och oppositionsråd Ann-Christine 
Furustrand (S), företrädare för Österåkers kommuns största partier, vilken sändes genom 
radio Österåker under våren 2018. 

Officiell debatt i anslutning till valstugorna på Äkersberga torg i centrum under valupptakten har 
inte ägt rum. Däremot har samtliga partier närvarat och möjliggjort för allmänheten att ställa frågor 
och medverka i politiska samtal tillsamma ns med partiernas representanter. 
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Kommunstyrelsens förvaltning noterar att Kommunfullmäktiges gruppledare har tagit upp fråga om 
allmänpolitisk debatt på gruppledarmöte 2019-02-04 och återigen tagit ställning till fråga om 
allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej, i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Vid behandling av ärende "Svar på motion - Utveckla och gör Österåkers kommunfullmäktige 
mer intressant", på sammanträde 2006-12-18 i KF § 122, beslutade Kommunfullmäktige följande: 
"1. En allmänpolitisk debatt ska årligen, inför Kommunfullmäktiges beslut i november, hållas om 

inriktningen av verksamheten för följande års planering av kommande treårsperiod. 
2. Motionen anses därmed i övrigt besvarad." 

Kommunfullmäktige antog lydelse om allmänpolitisk debatt i samband med revidering av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning på sammanträde 2007-06-20 i KF § 84. Förslag till revidering 
avhandlades av Kommunfullmäktiges gruppledare. 
Formuleringen som antogs löd: "En gång om året ska fullmäktige hålla en allmänpolitisk debatt". 

Ovanstående lydelse reviderades i samband med revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
på sammanträde 2008-09-29 i KF § 117. 
Den reviderade formuleringen som antogs löd: "En gång om året underförsta tertialet ska fullmäktige 
hålla en allmänpolitisk debatt". 

Kommunfullmäktige reviderade sin arbetsordning senast på sammanträde 2017-05-15 i KF § 4:14 
och beslutade då att ta bort lydelsen: "En gång om året under första tertialet ska fullmäktige hålla en 
allmänpolitisk debatt", 
för att ersätta den med lydelsen: "Frågan om allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej samt formerna 
för eventuell allmänpolitisk debatt, ska avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets 
första gruppledarmöte". 

Kommunstyrelsens förvaltning har redogjort ovan för Kommunfullmäktiges ställningstaganden 
beträffande allmänpolitisk debatt inklusive det senaste ställningstagandet innebärande hantering av 
frågan vid årets första gruppledarmöte, samt har pekat på den debatt och de sammankomster som 
ägt rum mellan partierna under valåret 2018. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår mot bakgrund av ovanstående, att medborgarförslaget ska 
anses besvarad. 

Bilagor 
1. Utdrag ur minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges gruppledarmöte 2018-02-26. 
2. Utdrag ur minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges gruppledarmöte 2019-02-04. 
3. Medborgarförslag nr 5/2018 
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0 Österåker 
Tjäristeutlåtande 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör 

re ter Fl cifnc 
^Kanslicmef 

Expedieras 
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2018-02-26 

Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges 
gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium 

Tid: Måndagen den 26 febru ari 2018 kl. 19:00 - 20:05 

Plats: Ruggen, Alceahuset, Österåkers kommun 

Närvarande: 
Ingela Gardner (M) ordförande Rosita Olsson Palmberg (S) 
Michaela Fletcher (M) Björn Molin (RP) 
Björn Pålhammar (C) adjungerad Francisco Contreras (V) 
Arne Ekstrand (KD) Peter Wihlner (SD) 
Maria Ullenius (ÖP) 

1 

Förhindrade att närvara: 
Johan Boström (M) l :e vice ordförande 
Margareta Olin (S) 2:e vice ordförande 
Bengt Svensson (L) 
Michaela Haga (C) 
Jonas Jonsson (MP) 
Marie Wengse (SÖ) 

Sig grappiCUttJLUao 

4. Allmänpolitisk debatt 
Punkten tas upp i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning: "Frågan om 
allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej samt formerna för eventuell allmänpolitisk debatt, 
ska avhandlas av Kommunfullmäktiges gruppledare vid årets första gruppledarmöte". 
Gruppledarna diskuterar huruvida man ska anordna allmänpolitisk debatt år 2018, eller ej 



och beslutar fö reslå att allmänpolitisk debatt ej ska genomföras inom ramen för ett 
fulLmäktigesammanträde, men uppmanar partierna att gemensamt med radio Österåker 
anordna ett tillfä lle för debatt på central plats inför de allmänna valen i höst. 
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2019-02-04 

Minnesanteckningar förda vid möte med Kommunfullmäktiges 
gruppledare samt Kommunfullmäktiges presidium 

Tid: Måndagen den 4 februari 2019 kl. 19:30- 19:55 

Plats: Ruggen, Alceahuset, Österåkers kommun 

Närvarande: 
Johan Boström (M) l:e vice ordförande 
Kenneth Netterström (M) adjungerad 
Jenny Nordström (L) 
Anne-Li Hilbert (C) 
Arne Ekstrand (KD) 

Sekreterare Stina Nilsson 

Förhindrade att närvara: 
Ingela Gardner (M) ordförande 
Michaela Fletcher (M) 
Ulrika Hillgren (SD) 

1. Mötets öppnande 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande Johan Boström hälsar mötesdeltagarna 
inklusive adjungerade sådana, välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3. Fråga om Allmänpolitisk debatt i enlighet med Kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Johan Boström informerar om lydelse i Kommunfullmäktiges arbetsordning innebärande 
att Kommunfullmäktiges gruppledare ska, vid årets första gruppledarmöte, avhandla om 
allmänpolitisk debatt ska hållas eller ej samt f ormerna för eventuell allmänpolitisk debatt. 
Efter att gruppledarna har diskuterat frågan meddelar Johan Boström att han uppfattar att 
det finns en majoritet för ställningstagandet att inte hålla en allmänpolitisk debatt inom 
ramen för ett Kommunfullmäktigesammanträde år 2019. 
Rosita Olsson- Palmberg (S) och Margareta Olin (S) anser att allmänpolitisk debatt ska 
hållas år 2019 samt att detta noteras i minnesanteckningarna. 

Margareta Olin (S) 2:e vice ordföra nde 
Rosita Olsson Palmberg (S) 
Björn Molin (RP) 
Leif Hermansson (SD) adjungerad 
Francisco Contreras (V) 
Jonas Jonsson (MP) 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN Skickas till: 

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
ä 84 86 Åkersberga 

2010 -01- 3 0 
D.nt 

Medborgarförslag 
Förslag (©mfet ©m Smnnme)* 

Allmänpolitisk debatt 
Beskrivning* 

Jag och många med mig skwÉ© vijja se och lyssna på en allmänpolitisk 
debatt i ftjllmiWiige.,Ett möte där idéer„ målsättning och ideologi möts. Där 
vi får höra vad de olika partierna har lör mål för österåkers kommun. Där 
ideologi tar sig an angelägna frågor och bryts mot varandra i debatten. 
Var finns era strategier, politiker? 
Vad finns för gryndsdéer? 

Särskilt viktig är en sådan öppen debatt ett valår som detta. 

Namn* 
Anders Rapp 


