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Svar på revisionsrapport - Granskning av arvoden och ersättningar samt
Kommunstyrelsens beredningsprocess
Sammanfattning
Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun
låtit genomföra en granskning av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda, samt
Kommunstyrelsens beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen.
Kommunrevisionen önskar yttrande från Kommunstyrelsen senast 2021-06-30.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens beslut
1. Som yttrande till de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun överlämna förvaltningens
tjänstutlåtande, daterat 2021-04-15.
2. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att upprätta skriftliga rutiner och kontroller för
utbetalning av arvoden och ersättningar, samt upprätta skriftlig dokumentation för kontroll av
arvoden och ersättningar.
3. Uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att till Kommunstyrelsen, under hösten 2021, framlägga
förslag till styrdokument med syftet dels att förtydliga beredningsprocessen inom Kommunstyrelsen,
dels bekräfta att Kommunstyrelsens beredningsprocess, i sin helhet, bedöms vara gedigen och
säkerställd, effektiv och ändamålsenlig samt vilar på rättslig grund.

Bakgrund
Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun
låtit genomföra en granskning av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda, samt
Kommunstyrelsens beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen.
Granskningen pekar dels på att Kommunstyrelsens och nämndernas hantering av arvoden och
ersättningar kan göras mer ändamålsenlig och med högre grad av intern kontroll, dels på att
Kommunstyrelsens nya beredningsprocess med Kommunstyrelseberedningen kan göras mer
ändamålsenlig.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen har tagit del av granskningsrapporten gällande arvoden och ersättningar samt
Kommunstyrelsens beredningsprocess.
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Förvaltningen gör bedömningen att beredningsprocessen inom Kommunstyrelsen i sin helhet vilar
på rättslig grund. Det finns med andra ord inget inom processen som på något sätt strider mot
gällande lagstiftning.
Däremot anser förvaltningen att revisorernas rekommendationer kan vara relevanta när det gäller
synpunkter kring rutiner och styrdokument. Förvaltningen tillstyrker mot bakgrund härav förslaget
om att uppdra åt Kommunstyrelsens förvaltning att upprätta skriftliga rutiner och kontroller för
utbetalning av arvoden och ersättningar, samt upprätta skriftlig dokumentation för kontroll av
arvoden och ersättningar, ävensom att fastställa styrdokument för beredningsprocessen inom
Kommunstyrelsen.

Bilaga
Kommunrevisionens granskningsrapport avseende arvoden och ersättningar samt
Kommunstyrelsens beredningsprocess, 2021-04-14.
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