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Revidering av Bestämmelser

om

arvoden och
ersättningar för förtroendevalda Österåkers
i

kommun
Sammanfattning
Villkoren för arvodering och ersättning

till

av Kommunfullmäktige utsedda

gruppledare behöver förtydligas. Därför föreslås
Österåkers

i

detta ärende en revidering av

kommuns styrdokument

gällande anrodesbestärmnelser, §
Revideringen gäller en grundläggande förutsättning för arvodering av

gruppledare, nämnare bestämt ett ovillkorligt krav
utsetts av

Kommunfullmäktige, ska

'15.

om att gruppledare, som

tillhöra ett parti

som

är registrerat

hos

V almyndighetcn samt att det berörda partiet, efter allmänna val, erhållit
representation
I

i

Kommunfullmäktige.

förekommande

utser de

fall

olitiskn nrtierna 3

enom

interna val vice
,

gruppledare. För denna kategori utgår sammanträdesawode när de tjänstgör.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen

l.

Revidera §
Österåkers
krav

Kommunfullmäktige besluta

föreslår

'15

i

Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar

kommuns

om att gruppledare, som utsetts

tillhöra ett parti

som

till

förtroendevalda nun., innebärande ovillkorliga

är registrerat

berörda partier, efter allmänna val

av Kommunfullmäktiga, dels ska

hos

V almyndigheten,

erhållit,

dels att

representation

i

Kommunfullmäktige,
2.

erhåller

Österåkers

som i förekommande utses genom pardinterna
sammanträdesnwode när de tjänstgör.

Vice gruppledare,

kommun

|
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|
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|
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val,

|

österåkeme

Österåker
Bakgrund
Det förekommer

att

förtroendevalda personer under en mandatperiod, av olika

som de tillhör, men trots detta inte avsäger sig
det/ de förtroendeuppdmg som han eller hon har valts, utsetts eller nominerats
till. En sådan situation kan leda till förhållanden, som inte är förenliga med de
bakomliggande syftcna med Kommunallagens (KL) regler om arvoden och
skäl lämnar det politiska parti

ersättningar.

Förvaltningens slutsatser

En
till

av Kommunallagcns grundläggande förutsättningar för
förtroendevalda,

förslag

till

beslut,

för det arbete

som

är relevant att

framgår av

som

är förenat

åberopa

KL 4 kap.
med

'16

som

att

arvode ska utgå

stöd för föreliggande

§ p. 2, vari

stadgas att arvode utgår

uppdraget.

Om en förtroendevald, som efter beslut av Kommunfullmäktige innehar ett
uppdrag som gruppledare, lämnar det
uppdraget automatiskt ha
något ”arbete

som

är förenat

förutsättningarna enligt

till

parti

Det kan

med

som han

eller

hon

tillhör, så

inte rimligen anses att det

anses

förekommer

uppdraget”, varför de grundläggande

KL inte längre kan anses

vara uppfyllda. Följaktligen

stöd av § '15 i Bestämmelser om arvoden och
förtroendevalda i Österåkers kommun m.m. betala

saknas legal grund för
ersättningar

fallit.

att

med

månadsarvode.

Bilaga

Nuvarande respektive föreslagen

lydelse

avseende

Bestämmelser avseende awodcn och ersättningar
förtroendevalda m.m.

\S

till

'15,

utdrag ur

Österåkers

kommuns

Österåker
Bilaga

Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar
kommuns förtroendevalda m.m., § 15
§ I5

Nuvarande

Föreslagen lydelse

lydelse

Gruppledare

Gruppledare /Vice gruppledare

Gruppledare för

parti

Kommunfullmäktige

Gruppledare för

i

erhåller

månadsawode omfattande
5,00

°/o

månad.

de

fall

parti

Kommunfullmäktige

i

erhåller

månadsmvode omfattande

av basmvodet per
I

Österåkers

till

av basarvodet per månad.

då gruppledare

I

5,00

de

°/o

fall

då gruppledare även är

även är Kommunalråd utgår

Kommunalråd

inget särskilt arvode.

211370610.

utgår inget särskilt

4

För gruppledare, som
Kommunfullmäktige,

utsetts

av

gäller att

gruppledaren ska

tillhöra ett parti

som

hos

är registrerat

Valmyndigheten, samt att berörda
partier, efter allmänna val erhållit
representation

i

Kommunfullmäktige.
Vice gruppledare,

förekommande

som
genom
i

utses

pztrtjinterna val, erhåller

sammanträdesawode, när de
tjänstgör.

Staffan Erlandsson

Kommundirektör

Kans chef

Öââeâfkêåâ
Arvodesberedningen

Dnr. KS 202I/0I24

§ l:3

Revidering av Bestämmelser

om

arvoden och ersättningar för

Österåkers kommun, särskilt med avseende på
villkor för av Kommunfullmäktige utsedda gruppledare
förtroendevalda

i

Arvodesberedningens beslut

1.

Revidera § 15 i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till
Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., innebärande ovülkorliga
krav

om att gruppledare, som utsetts

berörda

av Kommunfullmäktige, dels ska

som

är registrerat

hos Vahnyndigheten, dels

partier, efter

allmänna val

erhållit,

tillhöra ett parti

representation

att

i

Kommunfullmäktige,
2.

Vice gruppledare,
erhåller

som i förekommande

sammanträdesarvode när de

genom parüinterna val,

utses

tjänstgör.

Protokollsanteckningar
Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteckning:
Vänsterpartiet väljer att avstå

i

frågan

om revidering av villkoren

för arvodering

och ersättning av gruppledare.

med problemen som uppstår med interna partikonfükter och
när det finns oklarheter om vem som ska företräda ett parti som gruppledare. Vi
håller därför med om att detta bör tydliggöras i arvodesbestämmelserna.
Vi

är införstådda

Men

att

genomföra en ändring nu, pga

enskilt parti, riskerar att

framstå

att

som en

det uppstått interna problem
partsinlaga

Vänsterpartiet anser att partierna inte ska lägga sig
konflikter

och eftersom

att Vi tar ställning

Vi anser

att

i

ett ställningstagande just

en intern

ett

konflikt.

andra partiets interna

i

nu kan komma

detta partis interna konHikt val] er vi att avstå

i

att tolkas

denna

som

fråga.

arvodesberedningen bör arbeta övergripande och långsiktig och inte

göra brandkårsutryckningar.

med

i

i

En

revidering av detta bör därför göras

det övergripande revideringsarbetet

som

ska göras senare

i

i

samband

år av hela

arvodesbestämmelsema.

Johan Boström (M), Ritva Elg (L), Björn Pålhammar
(KD) lämnar en protokollsantecknjng:

Med

(C)

anledning av Vänsterpartiets protokollsanteckning

kl argöm att Vi

på

intet sätt, Vilket insinucras,

samt Arne Ekstrand

vill

undertecknade

har synpunkter på något paxtis

interna förehavanden.

Utdragsbestyrkande

'i

Süéfâkêâ”

Det har uppkommit en

situation där Vårt arvodesreglemente har

svagheter, varför det behöver åtgärdas
brister.

Vi noterar

att ett partis

förtroendevalda. Vi
Viktigt att

i

som

möjligaste

i

det snaraste, då det har demokratiska

gruppledare har

följa lagar

att företräda sitt partis

Arvodesberedningen ser det som
och intentionerna i detta reglemente.

partiföreträdare

mån

uppenbara

i

Sammanfattning
Villkoren för arvodering och ersättning till av Kommunfullmäktige utsedda
gruppledare behöver förtydligas. Därför föreslås i detta ärende en revidering av
Österåkers kommuns styrdokument gällande arvodesbestämmelser,
15.
§

Revideringen gäller en grundläggande förutsättning för arvodering av
gruppledare, närmare bestämt ett ovülkorligt krav

om att gruppledare, som

utsetts av

Kommunfullmäktige, ska tillhöra ett parti som är registrerat hos
Valmyndigheten samt att det berörda partiet, efter allmänna val, erhållit
representation

Kommunfullmäktige.

i

förekommande

I

fall

utser de politiska partierna,

genom

interna val, Vice

gruppledare. För denna kategori utgår sammanträdesarvode när de tjänstgör.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltning tjänstutlåtande 2021-03-09

Förslag

till

(bilaga).

beslut

Arvodesberedningens ordförande Kenneth 'Netterströrn (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag om dels, att revidera
§ 15 i Bestämmelser avseende
arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda m.m.,
innebärande ovillkorliga krav

om att gruppledare, som utsetts

Kommunfullmäktige,

dels ska tillhöra ett parti

Valmyndigheten, dels

att

representation

i

förekommande
de

tjänstgör,

berörda

partier, efter

Kommunfullmäktige, samt
utses

att

som

av

är registrerat

allmänna val

hos

erhållit,

Vice gruppledare,

som i

genom pardjnterna

och finner

att

val, erhåller sammanträdesarvode när
Arvodesberedningen beslutar i enlighet med

förvaltningens förslag.

Francisco Centreras (V) meddelar

att

han

ej

deltar

i

beslut.
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I
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/

si 8 naturer
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