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AU § 2:4 Dnr. KS 2015/0044 

Ändring av Bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerade i fullmäktige för mandatperioden 2015 - 2018 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning " respektive § 25 
"Politiska sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens kontor att komplettera § 24, med en not som definierar 
begreppet arbetsplats. 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
för Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet OFS 2013:36, 
vilka antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" 
samt § 25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. Personalomkostnader ska inrymmas inom respektive partis ram. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutiåtande daterat 2015-01-23. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att ändring 
av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning " respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

Johan Boström (M) yrkar på tillägg innebärande att uppdra till Kommunstyrelsens kontor att 
komplettera § 24, med en not som definierar begreppet arbetsplats. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Johan Boströms (M) yrkande och finner att så fallet. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-01-23 
Dnr KS 2015/0044 

Till Kommunstyrelsen 

Ändring av bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerade i fullmäktige för mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, vilka antogs 
av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" samt § 
25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 Politisk beredning" respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

Bakgrund 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, vilka antogs 
av Kommun fullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. 1 .agändringen innebär att, från och med 
mandatperioden 2015 - 2018, får kommuner och landsting ge stöd till partier endast i form av 
mandatbundet stöd samt som grundstöd. Konsekvensen av denna lagändring, innebär att Österåkers 
kommun måste ändra sina lokala bestämmelser, särskilt beträffande avsnitten § 24 "Politisk 
beredning" samt § 25 "Politisk sekreterare". Lagändringen innebär vidare att medel som är avsedda 
för att finansiera politiska sekreterare inte får räknas in i partistödet - eftersom det utgör stöd till det 
inre politiska arbetet. 
Förlaget innebär, redaktionellt sett, att textavsnittet under den nuvarande § 24 överförs till den 
nuvarande § 25, varmed § 24 far en ny lydelse och den hittills gällande § 25 upphör gälla. 
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Tjänsteutlåtande 
Q Österåker 

Genom antagande av föreliggande förslag uppfyller Österåkers kommuns lokala bestämmelser 
lagens krav på stöd till politiska partier, så som beslutats av Riksdagen. 

Förslaget innebär, finansiellt sett, ingen ändring för Österåkers kommun. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Ärendet 
Föreliggande förslag omfattar ändringar i Österåkers kommuns lokala bestämmelser om arvode och 
ersättningar m.m., (ÖFS 2013:36) och omfattar paragraferna 24 och 25, enligt följande: 

Nuvarande lydelse 

Paragraf Politisk beredning 

§24 Partier i Kommunfullmäktige ges förutsättningar till politisk beredning med 
7,00% av basarvodet per mandat och år. 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 

Föreslagen lydelse 

Paragraf Politiska sekreterare 

§24 Varje mandat generarar 6,60% av basarvodet per månad för att möjliggöra 
tillsättande av politisk (enligt KL 4 kap. 30 § - 32 §) för bistånd i det polidska 
beredningsarbetet. 

Det är upp till respektive parti att inrätta eventuell tjänst som politisk 
sekreterare och bestämma anställningsvillkor avseende lön och arbetstid. 

När omfattningen av anställning till politisk sekreterare är 40% eller mer 
administreras anställningen genom kommunens försorg och kommunen svarar 
för att tillhandahålla arbetsplats för den politiska tjänsten. 

Utgår istället administrativt stöd i form av arvode till utsedd politiker, för 
bistånd i det polidska arbetet, utförs utbetalning genom kommunens försorg. 
Arvodets storlek beslutas av respektive parti inom genererad ram. 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Nuvarande lydelse 

Paragraf Politiska sekreterare 

§25 Varje mandat genererar 6,00 % av basarvodet per månad för att möjliggöra 
tillsättande av politiska sekreterare (enligt KL 4 kap. 30 § - 32 §). 

Det är upp till respektive parti att inrätta eventuell tjänst som politisk sekreterare 
och därvid bestämma anställningsvillkor avseende lön och arbetstid. 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 

Paragraf 25 föreslås upphöra. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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