
Österåk 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

KS § 4:18 Dnr. KS 2019/0042 

Revidering av samtliga nämnders reglementen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänsteudåtande jämte bilagor, daterat 2019-02-13. 

2. Upphäva tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

3. Redaktionell ändring i reglementet för Miljö- och hälsoskyddsnämnden under § 1 
innebärande att .. tobakslagen..." ersätts med .. lag om tobak och liknande produkter.. 

Reservation 
Michael Solander (MP) lämnar en skriftig reservation 
MP anser att det fullt rimligt att även ersättare som inte tjänstgör men deltar i debatten också 
kan få sina synpunkter till protokollet. 
Detta förfarande är det normala i andra kommuner och regioner. 
Ett antal partier i både majoritet och opposition representeras endast av ersättare i vissa 
nämnder och där förhindras man att kunna få till protokollet vad man har framfört på 
sammanträdet. 
Miljöpartiet beldagar detta beslut som vi tror inte gynnar demokratin och arbetet i nämnderna. 
Michael Solander (MP) 

Roger J ohansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Österåker fattade 2018-12-10, KF § 9:7, beslut om antagande av 
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för Överförmyndare i 
Österåkers kommun. 
Sedan beslutet fattades har det framkommit behov av förtydliganden av ansvarsfördelningen 
mellan Kommunstyrelsen, den nybildade Tekniska nämnden samt Byggnadsnämnden, vilket 
framför allt berör vissa samhällsbyggnads frågor. 
Revideringarna omfattar även villkoren för icke tjänstgörande ersättares rätt att vid 
nämndsammanträden få särskilt yttrande antecknat till protokollet. 
Reglementet för Överförmyndaren berörs inte i något avseende och omfattas därför inte av 
detta förslag till revideringar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-03-06, § 3:10. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-02-18. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2019-03-18 

Forts. KS § 4:18 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Anta reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, för 
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänsteutlåtande jämte bilagor, daterat 2019-02-13. 
2. Upphäva tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på redaktionell ändring i reglementet för Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden under § 1 innebärande att "... tobakslagen..." ersätts med "... lag om 
tobak och liknande produkter..." 

Mats Larsson (S) yrkar att medge ersättare får anteckna sin mening till protokollet. 

Michael Solander (MP) yrkar att ersättare ska få lägga ersättaryttrande till protokollen. 

Fransisco Contreras (V) biträder Michael Solanders (MP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
eller enligt Michael Solanders (MP) och Mats Larsson (S) yrkande att ersättare ska få lägga 
ersättaryttrande till protokollen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela 
Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den som är för Michael Solander (MP) och Mats Larssons (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyr kände 



Om röstnings I i sta 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2019 - 2022) 
KS 2019-03-18, § 4:18 

Parti Ledamötet Tjänstgörande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

M Christina Funhammar X X 

I, Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

L Ritva Elg X X 

C Anne-Li Hilbert X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. _ Daniel L. X 

S Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

SD Anders Borelid X X 

V Francisco Contreras X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 

M Conny Söderström X 

M Kenneth Netterström X 

M Conny Ling X 

C Björn Pålhammar X 

KD Mikael Ottosson X 

S Daniel Lundin X 

RP Hans Flellberg X 

V Christina Wulff X 

Resultat 8 6 _ 


