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Tjänsteutlåtande 

Administration & Juridik 

 

Datum: 2021-08-20 

Diarienummer: KS 2021/0124 

Kommunstyrelsen  

 

Bestämmelser om arvoden och ersättningar 

till Österåkers kommuns förtroendevalda 

samt stöd till partier representerade i 

fullmäktige 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen har behandlat sitt förslag till beslut avseende 
styrdokumentet Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i 
fullmäktige.  
Arvodesberedningen lägger ett förslag där beredningen i huvudsak är överens 
om innehållet, men att det i några avseenden finns olika uppfattningar mellan 
partierna.  
 
De yrkanden som inte antagits vid Arvodesberedningens sammanträde 2021-
08-17 finns återgivna i beredningens protokoll, vilket justerades 2021-08-20. 
Det innebär således att dessa yrkanden på nytt kan bli föremål för behandling 
under den fortsatta beslutsprocessen, då Arvodesberedningens förslag till 
beslut kommer att behandlas, till en början av Kommunstyrelsen, som i sin tur 
ska framlägga förslag till slutligt beslut av Kommunfullmäktige.  

 

Beslutsförslag 

Arvodesberedningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

 

Anta styrdokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 

Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i 

fullmäktige, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-20 

(bilaga). 
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Förvaltningens slutsatser 

 

Föreliggande förslag till styrdokument avseende Bestämmelser om arvoden 

och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier 

representerade i fullmäktige bygger till stora delar på de bestämmelser vilka har 

gällt, och alltjämt gäller under innevarande mandatperiod. Vissa förtydliganden 

och ändringar har skett, något som framgår av bilagorna till detta 

tjänsteutlåtande. Det är bra för verksamheten men också för partierna att i god 

tid få kunskap om de juridiska, budgetmässiga och ekonomiska 

förutsättningarna, vilka är förknippade med frågor och ärenden gällande 

arvoden och ersättningar samt partistöd. 

Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker förslaget. 

 

Tidigare beredning 

Arvodesberedningens protokoll 2021-08-17 (justerat 2021-08-20) 

Bilagor 

1. Arvodesberedningens protokoll, 2021-08-20, jämte bilaga 1 

 

   

Staffan Erlandsson  Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 
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