
�Österåker 

Arvodesberedningen § I :3 Dnr. KS 2021/0124 

Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda i Österåkers kommun, särskilt med avseende på 
villkor för av Kommunfullmäktige utsedda gruppledare 

Arvodesberedningens beslut 

l. Revidera § 15 i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till
Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., innebärande ovillkorliga
krav om att gruppledare, som utsetts av Kommunfullmäktige, dels ska
tillhöra ett parti som är registrerat hos Valmyndigheten, dels att
berörda partier, efter allmänna val erhållit, representation i
Kommunfullmäktige,

2. Vice gruppledare, som i förekommande utses genom partiinterna val, 
erhåller sammanträdesarvode när de tjänstgör.

Protokollsanteckningar 

Francisco Contreras (V) lämnar en protokollsanteck11ing: 

Vänsterpartiet väljer att avstå i frågan om revidering av villlmren för arvodering 
och ersättning av gruppledare. 

Vi är införstådda med problemen som uppstår med interna partikonflikter 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. 

Men att genomföra en ändring nu, pga att det uppstått interna problem i ett 
enskilt parti, riskerar att framstå som en partsinlaga i en intern konflikt. 
Vänsterpartiet anser att partierna inte ska lägga sig i andra partiers interna 
konflikter och eftersom ett ställningstagande just nu kan komma att tolkas som 
att vi tar stäil11ing i detta partis interna konflikt väljer vi att avstå i denna fråga. 

Vi anser att arvodesberedningen bör arbeta övergripande och långsiktig och inte 
göra brandkårsutryckningar. En revidering av detta bör därför göras i samband 
med det övergripande revideringsarbetet som ska göras senare i år av hela 
arvodes bestämmelserna. 

Johan Boström (M), Ritva Elg (L), Björn Pålhammar (C) samt Arne Ekstrand 
(KD) lämnar en protokollsanteckning: 

,'Aed anledning av Vänsterpartiets protokollsanteckning vill undertecknade 
klargöra att vi på intet sätt, vilket insinueras, har synpunkter på något partis 
interna förehavanden. 

Utdragsbestyrkande 



eösteråker 

Det har uppkommit en situation där vårt arvodesreglemente har uppenbara 
svagheter, varför det behöver åtgärdas i det snaraste, då det har demokratiska 
brister. Vi noterar att ett partis gruppledare har att företräda sitt partis 
förtroendevalda. Vi som partiföreträdare i Arvodesberedningen ser det son, 
viktigt att i möjligaste mån följa lagar och intentionerna i detta reglemente. 

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 for arvodering av 
gruppledare, närmare bestämt ett ovillkorligt 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 i Kommunfullmäktige. 

I förekommande fall utser de politiska partierna, genom interna val, vice 
gruppledare. För denna kategori utgår sammanträdesarvode när de tjänstgör. 

Beslutsunderlag 

Konummstyrelsens förvaltning tjänstutlåtande 2021-03-09 (bilaga). 

Förslag till beslut 

Arvodesberedningens ordförande Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag om dels, att revidera § 15 i Bestämmelser avseende 
arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda m.m., 
innebärande ovilllwrliga krav om att gruppledare, som utsetts av 
Kommunfullmäktige, dels ska tillhöra ett parti som är registrerat hos 
Valmyndigheten, dels att berörda partier, efter allmänna val erhållit, 
representation i Kommunfullmäktige, samt att Vice gruppledare, som i 
förekommande utses genom partiinterna val, erhåller sammanträdesarvode när 
de tjänstgör, och finner att Arvodesberedningen beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Francisco Contreras M meddelar att han ej deltar i beslut. 
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