
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Dnr KS 2016/0061 Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-01-29 

Revidering av Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda 

Sammanfattning 
Ärendet innebär en revidering av Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) innebärande tillägg i § 11 vilken reglerar månadsarvoden 
samt allmänna bestämmelser kring dessa. 
Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl inte fullgör sitt 
uppdrag för längre tid än 3 månader ska månadsarvodet inte utbetalas, d.v.s. fr.o.m. fjärde månaden. 
Om en förtroendevald på egen begäran gör ett uppehåll i sin tjänstgöring ska arvode inte utgå för 
denna tid. 
När den förtroendevalde inte längre är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och återgår till uppdraget 
återupptas utbetalningen fr.o.m. denna månad. 
Om annan ledamot utses som ersättare skall dennes arvode regleras i motsvarande mån, dvs. arvodet 
utbetalas till denne. 
Dock gäller vid sjukskrivning för kommunalråd att dessa, efter uppvisande av sjukintyg, istället för 
fast arvode får sjukpenning via Försäkringskassan, i enlighet med Socialförsäkringsbalken 2010:110. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta reviderad lydelse av § 11 i Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2016-01-29. 

Bakgrund 
Eftersom nu gällande Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda (ÖFS 2013:36) hitintills inte reglerat arvode och ersättningar för alla förtroendevalda 
som tillfälligt inte utövar sitt uppdrag, bedöms det som lämpligt att göra sådan förändring. 
Kommunens arvodesberedning bestående av samtliga politiska partier, har berett ärendet på möte 
2016-01-28 och har i samförstånd samtyckt till den revidering som föreslås,(se bifogade protokoll 
från Arvodesberedningens sammanträde 2016-01-28). 

Förvaltningens slutsatser 
Då det finns ett behov av att reglera arvodesvillkor i en situation dä en förtroendevald med 
månadsarvode, som på grund av sjukdom eller av annat skäl inte fullgör sitt uppdrag för längre tid 
än 3 månader och i fall då en förtroendevald på egen begäran gör ett uppehåll i sin tjänstgöring samt 
att det likaledes finns ett behov att reglera de villkor som ska gälla vid sjukskrivning för 
kommunalråd, tillstyrker förvaltningen förslaget. 
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Nuvarande lydelse § 11 
Månadsarvoden 
Månadsarvoden utgår med viss andel av 
basarvodet till kommunalt förtroendevalda enligt 
nedanstående 
§§ 12-17 och §§ 20-21. 
Arvodesbeloppen utbetalas månadsvis. 

Allmänt 
Avgår förtroendevald, som har månadsarvode, 
delas arvodet med den som inträder, i 
förhållande till den tid, varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode på 
grund av sjukdom eller annars är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid och nämnden 
utser annan ledamot som ersättare, skall arvodet 
minskas i motsvarande mån. Ersättaren erhåller 
fastställt arvode enligt ovan. 

Kommunfullmäktige beslutar om i vilken 
arvodesgrupp som respektive nämnd/styrelse 
ska placeras. 

Förtroendevald far inneha mer än ett uppdrag 
som ger månadsarvode. Summan av dessa 
kommunala uppdrag far dock inte överstiga 
120,00 % av basarvodet. 

Föreslagen lyde/se § 11 
Månadsarvoden 
Månadsarvoden utgår med viss andel av 
basarvodet till kommunalt förtroendevalda enligt 
nedanstående 
§§ 12-17 och §§ 20-21. 
Arvodesbeloppen utbetalas månadsvis. 

Allmänt 
Avgår förtroendevald, som har månadsarvode, 
delas arvodet med den som inträder, i 
förhållande till den tid, varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode på 
grund av sjukdom eller av annat skäl inte fullgör 
sitt uppdrag för längre tid än 3 månader ska 
månadsarvodet inte utbetalas, d.v.s. fr.o.m. 
fjärde månaden. 
Om en förtroendevald på egen begäran gör ett 
uppehåll i sin tjänstgöring ska arvode inte utgå 
för denna tid. 
När den förtroendevalde inte längre är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och återgår 
till uppdraget återupptas utbetalningen fr.o.m. 
denna månad. 
Om annan ledamot utses som ersättare ska 
dennes arvode regleras i motsvarande mån, dvs. 
arvodet utbetalas till denne. 

Dock gäller vid sjukskrivning för kommunalråd 
att dessa, efter uppvisande av sjukintyg, istället 
för fast arvode får sjukpenning via 
Försäkringskassan, i enlighet med 
Socialförsäkringsbalken 2010:110. 

Kommunfullmäktige beslutar om i vilken 
arvodesgrupp som respektive nämnd/styrelse 
ska placeras. 

Efter förslag från Personalberedningen fattar 
Valberedningen beslut om tillämpning i enlighet 
med villkor i § 11, i dessa bestämmelser. 
Valberedningens beslut i sådant ärende ska 
anmälas i Kommunfullmäktige. 

Förtroendevald får inneha mer än ett uppdrag 
som ger månadsarvode. Summan av dessa 
kommunala uppdrag får dock inte överstiga 
120,00 % av basarvodet. 
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Bilaga 
1. Protokoll från Arvodesberedningens sammanträde 2016-01-28 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Keter-kreme 
Kansliönef 
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0 Österåker 

Ö§ ie råtee rs kom m un 
Åmfodesfoerednirigera 

Datum: 2016-01-28 

Protokoll fört vid möte med Arvodesberednitigen, 2016-01-28, kl 19,00 - 20=00 

Björn Molin (RP) 
Bo Lundin (MP) 
Ritva Elg (L) 
Luis Aravena (V) 
Anna Karin Eriksson (SÖ) 
Lennart Ljungqvist (SD) 

1. Inledning 
Ordföranden Kenneth Netterström öppnade sammanträdet och 
hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna. 

2. Upprop och fastställande av dagordning 
Till dagens sammanträde förelåg ordförandens förslag till 
dagordning, vilken fastställdes. 

3. Val av justerare 
Som justerare av minnesanteckningar fört vid dagens 
sammanträde utsågs, jämte ordföranden Kenneth Netterström 
(M), Leif Pettersson (S). 

4. Revidering av bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers 
kommuns förtroendevalda 
Till dagens sammanträde förelåg ordförandens förslag till 
revidering av rubricerade ärende Bestämmelser om arvoden m.m., 
specifikt § 11 (se nästa sida). 
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Närvarande 
Kenneth Netterström (M), Ordförande 
Leif Pettersson (S) 
Arne Ekstrand (KD) 
Björn Pålhammar (C) 
Bert Niska (ÖP) 

Övriga närvarande 
Peter Freme, kanslichef 

Förhinder; 
Rosita Olsson Palmberg (S) 
Johan Boström (M) 
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Nuvarande lydelse § 11 
Månadsarvoden 
Månadsarvoden utgår med viss andel av 
basarvodet till kommunalt förtroendevalda 
enligt nedanstående 
§§ 12-17 och §§ 20-21. 
Arvodesbeloppen utbetalas månadsvis. 

Ällmänt 
Avgår förtroendevald, som har 
månadsarvode, delas arvodet med den som 
inträder, i förhållande till den tid, varunder 
var och en av dem innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode på 
grund av sjukdom eller annars är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre dd och 
nämnden utser annan ledamot som ersättare, 
skall arvodet minskas i motsvarande mån. 
Ersättaren erhåller fastställt arvode enligt 
ovan. 

Kommunfullmäktige beslutar om i vilken 
arvodesgrupp som respektive 
nämnd/styrelse ska placeras. 

Förtroendevald får inneha mer än ett 
uppdrag som ger månadsarvode. Summan 
av dessa kommunala uppdrag får dock inte 
överstiga 120,00 % av basarvodet. 

Justeras: / 

Kenneth Netterström 

Föreslagen lydelse § 11 
Månadsarvoden 
Månadsarvoden utgår med viss andel av 
basarvodet till kommunalt förtroendevalda 
enligt nedanstående 
§§12-17 och §§ 20-21. 
Arvodesbeloppen utbetalas månadsvis. 

Allmänt 
Avgår förtroendevald, som har 
månadsarvode, delas arvodet med den som 
inträder, i förhållande till den tid, varunder 
var och en av dem innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med månadsarvode på 
grund av sjukdom eller av annat skäl inte 
fullgör sitt uppdrag för längre tid än 3 
månader ska månadsarvodet inte utbetalas, 
d.v.s. fr.o.m. fjärde månaden. 
Om förtroendevald på egen begäran gör ett 
uppehåll i sin tjänstgöring ska arvode inte 
utgå för denna tid. 
När den förtroendevalde inte längre är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och 
återgår till uppdraget återupptas 
utbetalningen fr.o.m. denna månad. 
Om annan ledamot utses som ersättare ska 
dennes arvode regleras i motsvarande mån, 
d.v.s. arvodet utbetalas till denne. 

Dock gäller vid sjukskrivning för 
kommunalråd att dessa, efter uppvisande av 
sjukintyg, istället för fast arvode får 
sjukpenning via Försäkringskassan, i enlighet 
med Socialförsäkringsbalken 2010:110. 

Kommunfullmäktige beslutar om i vilken 
arvodesgrupp som respektive nämnd/styrelse 
ska placeras, 
Efter förslag trån Personalberedningen fattar 
Valberedningen beslut om tillämpning i 
enlighet med villkor i § 11, i dessa 
bestämmelser. 
Valberedningens beslut i sådant ärende ska 
anmälas i Kommunfullmäktige. 

Förtroendevald får inneha mer än ett 
uppdrag som ger månadsarvode. Summan av 
dessa kommunala uppdrag får dock inte 
överstiga 120,00 % av basarvodet. 

etters son 
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