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Svar på medborgarförslag nr 3/2017 - Minskade kostnader för 
heltidspolitiker 

Sammanfattning 
Till Österåkers kommun inkom 2017-01-10 ett medborgarförslag (nr 3/2107) gällande minskade 
kostnader för heltidspolitiker. Förslagställaren framför i sitt förslag att antalet kommunalrådstjänster 
minskas till två samt att arvodena för dessa halveras. Vidare föreslås att samtliga tjänster som 
politiska sekreterare avskaffas, vilket enligt förslagsställaren, skulle innebära en minskning av 
Österåkers kommuns kostnader för den politiska organisationen, motsvarande 249 000 kronor. 
Enligt förslaget skall besparingen användas för att stärka personaltätheten i skolan. 
Kommunfullmäktige behandlade det inkomna medborgarförslaget, vid sitt sammanträde 2017-01 -
30, varvid ärendet KF § 1:24 remitterades till Kommunstyrelsen som på delegation från fullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Avslå medborgarförslag nr 3/2017 gällande minskade kostnader för heltidspolitiker, i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-06, Dnr. KS 2017/0027, av vilket det framgår att 
Österåkers kommun har en adekvat politisk organisation och ansvarsfördelning. 

Bakgrund 
Kommunerna har genom Kommunallagen (KL) getts betydande frihet att utifrån lokala behov och 
förutsättningar själva bestämma hur nämndverksamheten ska organiseras samt hur denna ska 
finansieras. Österåkers kommunfullmäktige har därför inför innevarande mandatperiods början 
beslutat om att tillsätta de nämnder, som utöver Kommunstyrelsen, behövs för att fullgöra 
kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. 
I slutet av varje år fattar Österåkers Kommunfullmäktige beslut om budget för den samlade 
verksamheten. 

Utöver ovan nämnda beslut om nämndorganisation har Österåkers kommunfullmäktige utsett tre 
kommunalråd, fördelat mellan de styrande partierna samt för oppositionen. 
Genom ett tillägg i KL 2014-02-01 nämns uttryckligen i lagen begreppet kommunalråd och 
oppositionsråd och det framgår numera att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd respektive oppositionsråd. Genom 
bestämmelsen återger I<L på ett korrekt sätt att de förtroendevalda har olika roller i styrningen av 
kommuner. 
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Några särskilda rättsliga befogenheter eller skyldigheter följer inte med ställningen som 
kommunalråd eller oppositionsråd. Att kommunalråd politiskt sett har en stark ställning beror på att 
de kan ägna sin tid åt uppdraget och arvoderas för detta samt att deras starka ställning även beror på 
att de har ordförandeposter i Kommunstyrelsen och/eller övriga nämnder. 

Som biträde till de tre kommunalråden har, i enlighet med KL 4 kap. 30 §, anställts tre politiska 
sekreterare i Österåkers kommun, vilka ska ses som en kompletterande resurs för de 
förtroendevalda. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att Österåkers kommuns politiska organisation, som innebär en 
ansvarsfördelning mellan tre kommunalråd jämte tre anställda politiska sekreterare, väl svarar mot 
det behov som rådande nämndorganisation uppställer. Att minska på antalet kommunalråd och att 
avskaffa de tjänster som inrättats som politiska sekreterare bedöms av förvaltningen inte vara en 
adekvat åtgärd, hänsyn taget till Österåkers kommuns politiska organisation samt kommunens 
befolkningsmässiga storlek i övrigt. 

Bilaga 
Medborgar förslag 3/2017 - Minskade kostnader för heltidspolitiker 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

femcr Fceme 
Kanslichef 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akersberga 

imil..-
ÖSTERÄKEHS KOMMUN 

KOMMUNSIYRfil.SKN 

20)'/ Dt 

°7Å miho^thX 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Minskade kostnader för heltidspolitiker 
Beskrivning* 
Jag vill att antalet kommunalrådstjänster minskas till 2 och att arvodena för 
de två återstående halveras. Det är liberalernas tjänst som skall bort. 
Dessutom skall samtliga tänster som politiska sekreterare avskaffas. 
Genom dessa förändringar minskas kommunens kostnader med 249 TKR. 
Besparingarna skall användas för att stärka personaltätheten i skolan. 

Namn * 

Q Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktu p pgifter 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

E-postadress 

Underskrift 

Ort och datum* 

NamnföVtydligande* 
* Obligacoriska uppgifter ... . 
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