
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2016-03-09 
Dnr KS 2016/0039 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Timeout 
och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:12, föreslår motionären att när en 
förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, skall det i Österåkers kommuns 
arvodesbestämmelser regleras så att det inte ska vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid, 
vidare föreslår motionärerna att arvodesberedningen aktiveras och att denna ges i uppdrag att föreslå 
ändringar i arvodesbestämmelserna. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 1 /2016 besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:9, 
beslutade om revidering av Österåkers kommuns arvodesbcstämmelser §11, innebärande att när en 
förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag ska Österåkers kommuns 
arvodesbestämmelse regleras så att det inte ska vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid, i 
enlighet med bilaga till tjänstutlåtande daterat 2016-03-09. 

Bakgrund 
Eftersom, vid tidpunkten för när motionen väcktes, gällande Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda (ÖFS 2013:36) inte reglerade arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda, som tillfälligt inte utövar sitt uppdrag, bedömdes det som lämpligt 
att göra sådan förändring av regelverket. Därför beslutade Kommunfullmäktige, på förslag av 
arvodesberedning och Kommunstyrelsen, vid sitt sammanträde 2016-02-01, KF § 1:9, samt i 
enlighet med motionärernas intentioner, om revidering av § 11 i arvodesbestämmelserna. 

Förvaltningens slutsatser 
Då det, vid tidpunkten för när motionen väcktes, fanns ett behov av att reglera arvodesvillkor i en 
situation då 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, tillstyrkte förvaltningen det förslag som innebar en revidering av då 
gällande arvodesbestämmelser. Eftersom Kommunfullmäktige 2016-02-01, KF § 1:9, beslutade att 
revidera arvodesbestämmelserna avseende § 11 anser förvaltningen att motion nr 1/2016 bör anses 
besvarad. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
1. Motion 1/2016 - Timeout och bibehållet arvode skall inte vara möjligt 
2. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-01, KF 1:9, Reviderade "Bestämmelser om 
arvoden och ersättningar. ..",§11. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Åkersberga 2016-01-15 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 -01- i 5 

Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Time out och bibehållet arvode skall 
inte vara möjligt! 
Det har kommit till vår kännedom att Kommunfullmäktiges ordförande, som på egen begäran tagit så 
kallad "time out", har under sin bortavaro från uppdraget fått full ersättning under hela 2015 på 
15 250 kr/mån. Kommunfullmäktiges ordförande har alltså fått full ersättning utan att fullgöra sitt 
uppdrag. Tiden går, vi är inne på nytt år och ingen verkar ha reflekterat över lämpligheten av att 
fortsätta betala ut arvode utan att uppdraget utförs. Österåkers kommuns styrande politiker måste 
ta sitt ansvar. Det är beklämmande att oppositionen skall behöva iyfta frågan som borde ha tagits tag 
i för länge sedan. 

Situationen är orimligt och måste ändras på. Arvoden och arvodesbestämmelser skall vara rimliga 
och kunna motiveras inför skattebetalarna. Att inte fullgöra sitt uppdrag och ända få en 
månadsersättning i storleksordningen dubbelt så stor som för en pensionär med garantipension 
(7014kr/mån) är minst sagt upprörande. 

I arvodesreglementet finns ingen paragraf som omfattar en situation där en förtroendevald på egen 
begäran tar time out. Gällande arvodesprinciper slår fast att närvaro skall premieras, att ta time out 
på egen begäran och erhålla fullt arvode i princip snart ett helt år rimmar illa med 
arvodesprincipernas grundsyn. Det blir ännu mer märkligt då inget formellt beslut fattats om att 
entlediga kommunfullmäktiges ordförande med bibehållet arvode. 

Den arvodesberedning som tillsattses är ett lämpligt forum att se över reglerna för förtroendevalda 
som av något skäl inte fullgör sitt uppdrag. Exempel från andra kommuner visar på en period av tre 
månader sedan upphör arvodet. 

Vi föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige beslutar 

Att när en förtroendevald av något skäl inte fullföljer sitt uppdrag, likt det som nu inträffat 
med fullmäktiges ordförande, skall reglers i arvodesbestämmelserna så att det inte 
skall vara möjligt att erhålla fullt arvode obegränsad tid 

Att Arvodesgruppen aktiveras och ges i uppdrag att föreslå ändringar av 
arvodesreglementet 

r Socialdemokratejmajjisteråker 

Ann-Christine Furustrand Rosita Olsson Palmberg 



3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-02-01 

KF § 1:9 KS 2016/0061 

Revidering av Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. 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. 

2. Omedelbart justera ärendet. 

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. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-02-01, § 2:3. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-01-29. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag innebärande att anta reviderad lydelse av § 11 i Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommun förtroendevalda (ÖFS 2013:36) i enlighet med 
tjänsteudåtande daterat 2016-01-29. 

Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkar på ändring i paragraf 11, under rubriken "Allmänt", 
innebärande att "... längre tid än 3 månader..." ersätts med "... längre tid än 1 månad..." 
Forts, nästa sida 

\ ̂ V1 
Juster^andes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-02-01 

Forts. KF $ 1:9 

Michaeia Fletcher (M) yrkar avslag på Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande om ändring. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag, undantaget 
lydelse om antal månader i paragraf 11, under rubriken "Allmänt" och frågar om detta även 
kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad. 

Därefter ställer ordföranden Kommunstyrelsens förslag avseende antal månader innebärande 
3 till mot Andreas Lennkvist Manriquez (V) yrkande avseende antal månader innebärande 1 
och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag avseende antal 
månader innebärande 3. 

Omröstning 
Votering begärs och verkställs med ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag avseende 
antal månader innebärande 3 och nej-röst för bifall till Andreas Lennkvist Manriquez (V) 
förslag avseende antal månader innebärande 1. 

Omröstningen utfaller med 48 ja-röster, 2 nej-röster och 1 har ej röstat. 
Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet. 

Propositionsordning 
Avslutningsvis frågar ordföranden om Kommunfullmäktiges beslut ska justeras omedelbart 
samt finner frågan med ja besvarad. 

Omröstningslista KF § 1:9 

Omedelbar justering 

/ Bror Jansson (M) Jul an Boström (M) 

Expedieras 
- Kansliet, Författningssamlingen, Personalenheten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


