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AU § 6:8 Dnr. KS 2017/0027 

Svar på medborgarförslag nr 3/2017 - Minskade kostnader för 
heltidspolitiker 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå medborgarförslag nr 3/2017 gällande minskade kostnader för heltidspolitiker, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-06, Dnr. KS 2017/0027, av vilket det 
framgår att Österåkers kommun har en adekvat politisk organisation och ansvarsfördelning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Till Österåkers kommun inkom 2017-01-10 ett medborgarförslag (nr 3/2107) gällande 
minskade kostnader för heltidspolitiker. Förslagsställaren framför i sitt förslag att antalet 
kommunalrådstjänster minskas till två samt att arvodena för dessa halveras. Vidare föreslås att 
samtliga tjänster som politiska sekreterare avskaffas, vilket enligt förslagsställaren, skulle 
innebära en minskning av Österåkers kommuns kostnader för den politiska organisationen, 
motsvarande 249 000 kronor. 
Enligt förslaget skall besparingen användas för att stärka personaltätheten i skolan. 
Kommunfullmäktige behandlade det inkomna medborgarförslaget, vid sitt sammanträde 
2017-01-30, varvid ärendet KF § 1:24 remitterades till Kommunstyrelsen som på delegation 
från fullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-06. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Michaela Haga (C) ersätter Michaela 
Fletcher (M) under detta ärende. 
Mathias Lindow (L) anmäler jäv och lämnar lokalen. Arne Ekstrand (KD) ersätter Mathias 
Lindow (L) under detta ärende. 
Ann-Christine Furustrand (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Hans Johansson (S) ersätter 
Ann-Christine Furustrand (S) under detta ärende. 

Jäv 

Val av justerare 
Hans Johansson (S) föreslår Anas Abdullah (S) till justerare av detta ärende. 

forts. 
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Forts. AU § 6:8 

Förslag till beslut 
Johan Boström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande att 
avslå medborgarförslag nr 3/2017 gällande minskade kostnader för heltidspolitiker, i enlighet 
med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-06, Dnr. KS 2017/0027, av vilket det 
framgår att Österåkers kommun har en adekvat politisk organisation och ansvarsfördelning. 

Johan Boström (M) yrkar på omedelbar justering av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Johan Boströms (M) yrkanden och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justetwides signaturer Utdragsbestyrkande 


