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Svar på medborgarförslag nr 24/20 9 - Angående kommunalråd
I

i

oppoüüon
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Anse medborgarförslag nr 24/ 2019 besvarat med hänvisning till att det inte finns formella
kommunalråd under en mandatperiod ska beslutas, varför det hittills av
sedvänja ankommit på det största oppositionspartiet att inkomma med eventuella förslag om
1.

regler för hur antalet

nominering av oppositionsråd inför beslut
2.

Uppdra

1i11

Kommunstyrelsen

att

förutsättningar för oppositionsråd

i

i

Kommunfullmäktige.

genom Arvodesberedningen se över villkor och
samband med Arvodesberedningen arbete med att

”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers
kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige”, för
mandatperioden 2023-2026.
utarbeta förslag

till

Sammanfattning
I

ett

medborgarförslag, inkommet

med

ett

till

Österåkers

kommun 2019-08-27,

kommunalt oppositionsråd i Österåker ska

föreslås att funktionen

utredas.

Beslutsunderlag
-

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-10-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-10-16,

.

§ 8:9.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2019-10-07.

Förslag

till

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande
'1.
Anse medborgarförslag nr 24/2019 besvarat med hänvisning till att det inte finns formella
regler för hur antalet kommunalråd under en mandatperiod ska beslutas, varför det hittills av
sedvänja ankommit på det största oppositionspartiet

nominering av oppositionsråd inför beslut

att

inkomma med

eventuella förslag

Kommunfullmäktige.
2. Uppdra till Kommunstyrelsen att genom Arvodesberedningen se över Villkor och
förutsättningar för oppositionsråd i samband med Arvodesberedningen arbete med att
utarbeta förslag till ”Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåkers
kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade fullmäktige”,
mandatperioden 2023-2026.
i

för

Forts.
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Propositionsordning
Ordföranden

frågar

finner att så är

om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

F letchers (M) yrkande och

fallet.

Expedieras
-

Förslagsställaren

-

Kommunkansliet
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