
Besä msfájmiag

Kommunfullmäktiges presidium Ti“ Kommunfullmäktige
Datum 20|9-O9-02

Dnr KS 20|9/02| |-|00

Medborgarförslag nr 24/20 I 9 - Angående kommunalråd i opposition

Sammanfattning

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

med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker, ska utredas.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 24/2019 medges väckas och remitteras till Kommunstyrelsen som på

delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande ”Kommunstyrelsen är

kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling

och ekonomiska ställning”.

I enlighet med Kommunallagens 4 kap 2 § ska den inom kommunen som fullgör ett

förtroendeuppdxag på heltid eller betydande del av heltid, ha benämningen kommunalråd,

borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige har för mandatperioden 2019-2022 beslutat om tjänstgöringsgrad för 2

kommunalråd och 1 oppositionsråd Vilka tillika är Kommunstyrelsens presidium. Ärendet har

beretts av Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget, det vill säga förslaget att

funktionen med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker ska utredas, delegeras till

Kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. Kommunstyrelsen kan

med fördel inhämta synpunkter från arvodesberedningen.
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Medborgarförslag

Österåker kommun tillämpar som många andra kommuner en ordning med kommunalråd i opposition. Tillämpningen synes vara
traditionsbunden och syftar till att oppositionen ska ha goda arbetsvillkor. I huvudsak torde denna ordning innebära att antingen en
socialdemokrat eller moderat i opposition på heltid kan följa/kontrollera majoritetens arbete.
Alla partier i Österåker synes förorda denna lösning, trots detta ställer jag frågan nedan. Om det enkla svaret är att demokrati måste kosta så
kom med en utveckling genom att besvara/kommentera nedan.
Det bör noteras att invånarna förutom de politiska kostnaderna i kommunen betalar politiska kostnader för landsting och riksdagen, så
demokratin torde inte hotas av att vi i Österåker förvaltar skatteintäkter optimalt. Trots allt i kommunen handlar det främst om skola samt omsorg.
Inga demokratiska kioskvältarfrågor som inte hanteras på högre nivå, dvs riksdagen.

Enligt min mening borde funktionen med ett kommunalt oppositionsråd i Österåker utredas då det inte är självklart att dagens ordning med i

princip självklara kommunalrådsposter för de två största partierna i kommunen innebära;
”I, ökad insyn för den samlade oppositionen

2, är effektiv vid eventuellt maktskifte

3, är en rimlig kommunal kostnad

4, är förenlig med principen att behandla ana medborgare lika

5, att. systemet på något positivt sätt medfört något bra för kommuninvånarna i Österåker förutom de berörda partier
6, att principen med det största partiet som inte deltar i kommunledningen får en heltidsanställd opponent på kommunens bekostnad
diskriminera resten av oppositionen, är detta i överensstämmelse med kommunallagen.

_,

Det kan tilläggas att utöver kommunalrådsposten, kommunalråd i opposition utgår politiska bidrag från kommunen till alla partier så de har
resurser att bedriva politisk verksamhet. Varför ett enskilt parti ska ha bättre förutsättningar proportionellt sätt utöver valresultatet att opponera
än andra partier i opposition är för mig oklart. Även denna fråga bör klarläggas.

Sätt över en mandatperiod blir kostnaden för kommunalrådsposten, kommunalråd i opposition, tidpunkt till cirka 8000 timmars arvode för (“

fritidspolitiker eller om vi ser till produktionen två extra lärare per år. Ar detta rimligt användande av skattemedel?

Enligt min mening synes det vara bättre för Österåkers kommun, ha ett kommunalråd som focuserar på skolan. Denna post borde kunna
destineras till nuvarande kommunalråd i opposition Ann-Christine Furustrand, för resterande period till nästa val. Rimligt med en
övergångsperiod. Mao avskaffa kommunalrådsposten. kommunalråd iopposition genast. Känn på namnet. kommunalråd i opposition, betalt av
skattemedel, känns det inte fel. Tänk, minister i opposition.

Anhållel om att kommunalfullmäktige skyndsamt utreder frågan så medborgarna i Österåker och alla partier, innan kommande val vet vad som
ska gälla för nästkommande mandatperiod.
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