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Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers
kommuns förtroendevalda samt stöd till partier representerade i

fullmäktige 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta styrdokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till

Österåkers kommuns förtroendevalda samt: stöd till partier representerade i

fullmäktige 2023-2026, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat

2021-08-20 (bilaga).

2. Rubriken och texten ,,Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnd” under §
'14

på sidan 10 i Bestämmelserna avseende arvode och ersättning utgår

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
A

Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-08-20.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att anta styrdokumentet Bestämmelser om arvoden
och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier

representerade i fullmäktige 2023-2026, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-20 (bilaga).

Forts.

Justerandes signaturer C ,W ?4677“ Utdragsbestyrkande
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Michaela Fletcher (M) yrkar att rubriken och texten

”Kommunstyrelsen/Krislednjngsnämnd” under § 14 på sidan 10 i

Bestämmelserna avseende arvode och ersättning utgår.

Ann-Christine Furusttand (S) yrkar enligt följande ändringar i bestämmelser

avseende arvoden och ersättningar

§ 13 Kommunalråd
Utsedda kommunalråd i majoritet fullgör uppdrag med 1 heltid + 1 deltid

(minst 75 °/o) och opposition fullgör uppdrag med 1 heltid.

Val av kommunalråd sker med relativ majoritet.

Kommunalråd i opposition föreslås av största parti eller i samverkande partier

som samlar en majoritet av oppositionens mandat.

§ 14 Kommunstyrelsen
Ordförande, heltidsarvoderad med '130 °/0 av baserat per månad.

1:e Vice ordförande, deltidsarvoderad med 75 0/0 av basarvodet per månad.

2:e vice ordförande, heltidsarvoderad med 120 °/o av basarvodet per månad.

Sammanträdesersättrüng eller ersättning vid justering utgår inte för

kommunstyrelsens presidium.

Francisco Centreras (V) yrkar enligt följande ändring i bestämmelser avseende

arvoden och ersättningar

§ 12 Kommunfullmäktige
20% ordförande

10% 1:e och 2.e Vice

§14 Kommunstyrelsen
100 °/o Ordförande

80 °/0 1:e Vice ordförande

80% 2:e Vice ordförande

§16 Arvodesgrupper

Grupp 1:

15% ordförande

Grupp 2:

12,5 °/o ordförande

Grupp 3:

7,5 % ordförande

Michael Selander (MP) yrkar att arvoden för ledamöter i kommunala bolag

utan ordförandeuppdrag skall halveras jämfört med de föreslagna nivåerna.

enligt följande ändring i bestämmelser avseende arvoden och ersättningar.

Forts.

Justerandes signaturerg #47'- Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkanden innebärande att anta styrdokumentet Bestämmelser om arvoden

och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till partier

representerade i fullmäktige 2023-2026, i enlighet med förvaltningens

tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-20 (bilaga) samt att rubriken och texten

”Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnd” under § 14 på sidan 10 i

Bestämmelserna avseende arvode och ersättning utgår. och Enner att så är

fallet.

Propositionsordning |I

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen avslår Ann-Christine Furustrands

(S) yrkande och finner att så är fallet.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine

Furustrands (S) röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 2

nej-röster.

Reservation

Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Francisco Contteras

(V) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning III

Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen avslår Michael Selander (MP)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

HR/Lön
Ekonomiavdelningen

Nämndernas förvaltningar

Akt

Justerandes signaturerW“ f. Utdragsbestyrkande

2447"



b Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 202I-08-23, § 9:|8

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare L N A

M johan Boström
\

X X

M Hampe Klein X X

M Christina Funhamrnar X X

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

L Ritva Elg - Björn P. X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X

8 Glenn Viklund X X

RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Francisco Conrreras X X

MP Michael Solander X X

M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X
M Kenneth Netterström X

M Richard Orgård X

C Björn Pålhammar X

KD Mikael Ottosson X

3 Daniel Lundin X

RP Hans Hellberg X

V Erik Dagoberto Lagos -

Resultat 12 2 -

ø” W?/


