
PROTOKOLL 

Protokoll - Valberedningens sammanträde 2017-02-27 

Tid: Måndagen den 27 februari 2017 kl. 19:00-19:15 

Plats: Ruggen, Alceahuset i Åkersberga 

Närvarande 
Ledamöter 
Monica Kjellman (L) 
Mikael Ottosson (KD) 
Maria Ullenius (ÖP) 

Icke tjänstgörande ersättare: 
Stig Himberg (ÖP) 

Övriga närvarande: 
Stina Nilsson, Kommunfullmäktiges sekreterare 

1. Sammanträdets öppnande 
Valberedningens vice ordförande Monica Kjellman öppnar sammanträdet och 
hälsar deltagarna välkomna. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse. 

3. Val av justerare av protokoll 
Monica Kjellman (L) och Mikael Ottosson (KD) väljs till justerare av dagens 
protokoll. 

4. Valberedningens beslut med anledning av personalberedningens 
rekommendation om att utse Lars Frid till 2:e vice ordförande i 
Vård- och omsorgsnämnden som ersättare för Marie Ende under hennes 
sjukskrivning, från och med januari, enligt "Bestämmelser avseende 
arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt 
stöd till politiska partier", 11 §. 

Valberedningens beslut 

Lars Frid (S) utses från och med den 1 januari 2017 till 2:e vice ordförande i Vård-
och omsorgsnämnden som ersättare för Marie Ende (S) under hennes 
sjukskrivning, enligt "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", 11 §. 
Justerat 

Monica Kjellman (I.) Mikael Ottosson (KD) 
Valberedningens vice ordförande Ledamot 

Tjänstgörande ersättare: 

Michael Solander (MP) 
Björn Molin (RP) 
Francisco Contreras (V) 
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1 
0 Österåker 

Protokoll 
2017-01-24 

Närvarande: Michaela Fletcher (M), ordförande 
Ann-Christine Furustrand (S) 
Mathias Lindow (FP) 
Fredrika Andersson, personalchef 

Personalberedning 

§ I Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet. 

§ 2 Justerare 
Till justerare utsågs Ann-Christin Furustrand. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

§ 4 Arvodesärende 
Personalberedningen beslutar att rekommendera valberedningen att besluta utse Lars Frid till 2:e 
vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden som ersättare för Marie Ende under hennes 
sjukskrivning, från och med januari, enligt "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier", 11 §. 

g 6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Vid protokollet •rande 

Michaela Fletcher :drika Andersson 

Justerare 

Ann-Christin Furustrand 



Utdrag ur gällande "Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier" 

§11 
Månadsarvoden 
Månadssarvoden utgår med viss andel av basarvodet till kommunalt förtroendevalda enligt 
nedanstående §§ 12-17 och §§ 20-21. Arvodesbeloppen utbetalas månadsvis. 

Allmänt 
Avgår förtroendevald, som har månadsarvode, delas arvodet med den som inträder, i förhållande 
till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl inte fullgör sitt 
uppdrag för längre tid än 3 månader ska månadsarvodet inte utbetalas, d.v.s. fr.o.m. fjärde 
månaden. 
Om en förtroendevald på egen begäran gör ett uppehåll i sin tjänstgöring ska arvode inte utgå för 
denna tid. 
När den förtroendevalde inte längre är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och återgår till 
uppdraget återupptas utbetalningen fr.o.m. denna månad. 
Om annan ledamot utses som ersättare ska dennes arvode regleras i motsvarande mån, dvs. 
arvodet utbetalas till denne. 

Dock gäller vid sjukskrivning för kommunalråd att dessa, efter uppvisande av sjukintyg, istället 
för fast arvode får sjukpenning via Försäkringskassan, i enlighet med Socialförsäkringsbalken 
2010:110. 

Kommunfullmäktige beslutar om i vilken arvodesgrupp som respektive nämnd/styrelse ska 
placeras. 

Efter förslag från Personalberedningen fattar Valberedningen beslut om tillämpning i enlighet 
med villkor i § 11, i dessa bestämmelser. 
Valberedningens beslut i sådant ärende ska anmälas i Kommunfullmäktige. 

Förtroendevald får inneha mer än ett uppdrag som ger månadsarvode. Summan av dessa 
kommunala uppdrag får dock inte överstiga 120,00 % av basarvodet. 


