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Bakgrund

Kommunrevisionen tillskrev i höstas Kommunstyrelsen och efterfrågade ett

klargörande för att kunna utreda den gällande situationen vad avser vissa av

Våra mötesorgan i Österåkers kommun.

Revisionsñrman PWC har sedan - på kommunrevisionens uppdrag - granskat

Vilka förtroendevalda som erhållit arvoden samt kommunens interna

styrdokument med beröring på ärendet.

I sin utredning kommer PWC fram till att det saknas ett formellt beslut att

inrätta utskott eller beredning under Kommunstyrelsen.

Utgångspunkt för bemötande av revisorernas slutsatser

Ett grundläggande beaktande när man bedömer vilka eventuella felaktigheter

som kan ha begåtts är uppsåtct och Vilka rekvisit som eventuellt föreligger. I

det aktuella fallet torde det inte föreligga några som helst

meningsskiljaktigheter kring de inblandades uppsåt. Ingen har handlat i ond
tro, ingen ledamot har agerat i syfte att berika sig själv på felaktiga grunder.

Det saknas alltså direkta, indirekta eller eventuella uppsåt och det är min
fromma förhoppning att Kommunfullmäktige har detta i åtanke, när det blir

dags för Kommunfullmäktige att ta ställning till vad revisorerna framfört i

Revisionsberättelsen för år 2019.

Jag vill understryka att de ledamöter som deltagit i de ifrågasatta mötesorgancn
har kallats till dessa möten i syfte att fullgöra sina uppgifter i

Kommunstyrelsen. Berörda ledamöter har fått betalt för det arbete de har

genomfört vid beredningarnas sammanträden.

Jag har attesterat enligt gällande Attestpolicy och gällande Attestförteckning.

Jag har inte mottagit några arvoden och därför på intet sätt haft någon
ekonomisk vinning av det.

Ett demokratiskt perspektiv

Ett enhälligt fullmäktige godkände arvodesbestämmelserna senast 2017 och
sedan 2013 har de först nu ifrågasatta mötesorgancn funnits.
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Österåker

Mötesorganen har tjänat sitt syfte Väl och handlat om att öka den demokratiska
spridningen för de partier som fått väljarnas förtroende att styra Österåker.

Alternativet hade varit att vi tillsatt kommunalråd, men det hade blivit både
dyrare och gett en mindre demokratisk bredd. Denna beredning har möjliggjort
ett professionellt arbetssätt. Med hög delaktighet. Alternativet hade varit att

mer makt. koncentrerats till KSO och vice KSO Vilket är till men för de mindre
partierna. Vi vill ha full transparens inom den styrande Alliansen.

Framåtblick

Det är en självklarhet för mig att lagar och formella regler ska följas. Så snart

systemet blev ifrågasatt av de förtroendevalda revisorerna agerade jag.

Samtidigt kan jag inte undgå att notera att man under sex år inte haft några
som helst synpunkter på upplägget. Icke desto mindre kan Vi självfallet inte ha
ett system som så kraftfullt ifrågasätts, vilket nu framkommit i och med PwCzs
arbete.

Jag avser självfallet att agera i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Jag
vill inte att en kommun ska styras på ett sätt som kan uppfattas tveksamt av
somliga, därför välkomnar jag att den här frågan har retts ut även om det har
inneburit ett Visst ifrågasättande av mitt agerande.

Nu är det viktigt att vi enas om hur vi ska bereda frågor framöver. Vi ska ha ett

system som är tillfyllest - oavsett vilka politiska partier som får väljarnas

förtroende att styra Österåkers kommun.

I dessa tider av Viruspandemi är det extra Viktigt att det inte får råda några
tveksamheter hur Vi hanterar vår parlamentarism. Det är i stunder av kris vi

behöver ett system som fungerar och som inte kan ifrågasättas. Formfrågor ska
inte vara föremål för diskussion, därför är det viktigt och bra att Vi nu kan hitta

en modell som alla kan omfamna.

Österåker 2020-04-08

Michaela Fletcher



Förklaring med anledning av Revisionsberättelse 2019 för Österåkers kommun.

Undertecknad är förtroendevald för Moderaterna och har haft uppdrag sedan mitten 80-

talet, b|.a. v.0rdf. Kommunfullmäktige i 22 år och suttit i kommunstyrelsen 25 år. Har även

varit ledamot i Allians AU och Alliansberedning.

Först kan noteras att förekomsten av Allians AU och Alliansberedning inte är någon nyhet.

Det har framkommit i "planeringshjulet" och även varit uppe för samtal vid

Arvodesberedningen vid upprepade tillfällen genom åren (därjag representerat

Moderaterna), så någon nyhet bör det inte vara, varken för oppositionen och inte minst

heller revisorerna, politiska såväl som professionella.

Jag har blivit kallad till möten och har för dessa erhållit arvode, helt i enlighet med praxis.

Jag anser att den ”allvarliga kritik” som riktats mot mig av en majoritet av revisorerna inte

på något sätt är befogad, eller rimlig.

Under dessa möten har avhandlats ärenden som är kopplade till min roll i KS samt även

sådant som generellt hör till ansvaret som finns för de som representerar den styrande

majoriteten. Detta är en utmärkt och för kommunen billigare hantering än att inrätta

flertalet kommunalråd. Det är ganska komplext att politiskt hantera alla olika företeelser

som sker i en kommun. Det är även bra att det numera finns en Kommunstyrelseberedning

som arbetar i samma anda.

Östanå 2020-04-07
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Förtroendevald för Moderaterna



Stina Nilsson - - -

Från: Hampe Klein <hampe.klein@po|itik.osteraker.se>

Skickat: den 6 april 2020 17:45

Till: Stina Nilsson

Kopia: ingeIa.gardner@politik.osteraker.se

Ämne: Re: Begäran om förklaring med anledning av Revisionsberättelse för år 2019

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Svar på begäran om förklaring med anledning av Revisionsberättelse för

år 2019

Jag har förtroendeuppdrag för moderaterna i bland annat som ledamot av Kommunstyrelsen,
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens planarbetsutskott. Jag har kallats till Allians AU
och vissa möten med Alliansberedningen, För det arbete jag utfört där har jag erhållit arvoden. Då möten
genomförts på dagtid vardagar har jag tagit tjänstledigt utan ersättning från min arbetsgivare och ej heller

begärt ersättning från kommunen för förlorad arbetsinkomst. Jag har inte funnit anledningen att ifrågasätta

att dessa möten skulle arvoderas och jag har inte haft syfte att genom dessa möten berika mig.

Jag upplever att arbetet i Allians AU och Alliansberedningen där alla de styrande allianspartierna fmns
representerade har fungerat mycket bra. Jag ser det som väsentligt att det även fortsättningsvis ñnns ett

organ i form av KSB med samtliga styrande allianspartier representerade.

Hampe Klein

Förtroendevald för moderaterna

Osteråkers kommun

2 apr. 2020 kl. 18:07 skrev Stina Nilsson <stina.ni|sson@osteraker.se>:

Översänder begäran om förklaring enligt uppdrag.

Med Vänliga Hälsningar

Stina Nilsson
Kommunfullmäktiges sekreterare/utredare
Avdelning för Administration och Juridik

Kommunkansliet

Osteråker- skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 810 96
Tel vx 08-540 810 00
E-post stina.nilsson@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22
Post 184 86 Åkersberga
Faktura Österåkers kommun, Box 103, 184 22 Åkersberga
Webb www.osteraker.se

De personuppgifter som du lämnar till Östçråkers kommun kommer att behandlas i enlighet med
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Osteråkers kommun behandlar personuppgifter på
www.osteraker.se[gersonugggifter



Förklaring med anledning av revisionsberättelse 2019

I slutet av år 2018 tog jag över som gruppledare för Centerpartiet. Då Centerpartiet inte har någon

kommunalrådspost utgår arvode endast vid mötesnärvaro till de möten jag är kallad. Därutöver har

jag ett arvode som ordförande i nämnd.

Närjag gick in i min roll som gruppledare för Centerpartiet konstaterade jag att det fanns rutiner

sedan flera år tillbaka för hur mötena i alliansberedning och allians-AU går till. Jag har sedan jag

tillträdde inte sett någon anledning att betvivla att de mötena med tillhörande arvoden har varit i

enlighet med regelverket, i synnerhet eftersom de varit praxis i Österåkers kommun under lång tid.

Jag kallades till mötena och jag fick arvode för min arbetsinsats.

När det kom kritik mot arvodena för dessa beredningar hade jag en dialog med politiker som varit

med att ta fram arvodesreglementet samt kommunens jurist för att försäkra mig om att arvodena var

i sin ordning. Jag fick tydliga svar att det arvodesreglemente som kommunfullmäktige beslutat om
följs. Jag konstaterade också vid en kontroll att kommunrevisorerna under en följd av år inte funnit

anledning att kritisera vare sig praxis med dessa beredningar eller de arvoden som betalats ut.

I det löpande arbetet för kommunens styrande majoritet finns, liksom i andra kommuner, ett

naturligt behov för samordning av det politiska arbetet. AIIiansberedningarna fyller den nödvändiga

funktionen.

När revisorerna under slutet av 2019 påtalade att de ville ha ytterligare ett formellt beslut i

kommunstyrelsen om att inrätta beredningsorganorgan, genomfördes det också utan dröjsmål i

form av kommunstyrelseberedningar. Därmed uppfattarjag att revisorerna inte finner någon

anledning att rikta kritik mot förekomsten av arvoderade beredningar för att samordna det politiska

arbetet.

AIItsedan kritik mot beredningarna och arvodena framfördes harjag välkomnat revisorernas

granskning. Det görjag fortfarande och jag välkomnar likaså en rättslig prövning.

Utifrån den kritik som nu riktas mot mig som ledamot harjag ovan redogjort för de förutsättningar

jag hade, vilka bedömningarjag har gjort och de åtgärderjag vidtagit.

Österåker 2020-04-07

Anne-Li Hilbert, Gruppledare för Centerpartiet



Till Ingela Gardner, ordförande Kommunfullmäktige Österåker

Svar på begäran om förklaring med anledning av Revisionsberättelse för år 2019

Undertecknad är gruppledare för Kristdemokraterna samt ledamot i KS och har därför

representerat mitt parti i den styrande majoriteten. Genom mitt deltagande i

beredningsorganen Allians-AU, där tjänstemän redogör för aktuella ärenden i

kommande KS, samt Alliansberedning med de fyra styrande partierna, lades en solid

grund som säkerställde ett gott underlag inför beslut i Kommunstyrelsen.

Jag har kallats till dessa möten och fullgjort min plikt. Jag har fått närvaroarvoden för

utfört arbete och handlat helt i god tro.

Tilläggas bör att mitt parti, trots att vi sitter i den styrande majoriteten, inte har krävt
någon kommunalrådspost - vilket annars hade varit en möjlig lösning som högst
sannolikt hade blivit dyrare för kommunen.

Sedan årsskiftet finns ett nytt organ, KSB, som på ett bra sätt ersätter de tidigare

funktionerna.

Med åberopande av ovanstående fakta anser jag att den "allvarliga kritik" som riktats

mot mig av en majoritet av revisorerna inte på något sätt är rimlig eller befogad.

Jag ser fram mot att fortsätta mitt ansvarsfulla arbete som förtroendevald politiker i

Österåkers kommun.

Österåker 2020-04-04

Arne Ekstrand, gruppledare Kristdemokraterna Österåker


