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Kommunstyrelsen

Tolkning av ersättningsregler för förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tolkar ersättningsreglementet enligt följande:
1. Heltidsarvoderade har inte rätt till sammanträdesersättning vid
kommunfullmäktiges och fullmäktigeberedningars sammanträden.
2. Heltidsarvoderade förtroendevalda har inte rätt att få sammanträdesersättning vid
sammanträden i nämnder och styrelser där de ej är presidiemedlemmar.
3. Heltidsarvoderade förtroendevalda har sålunda inte rätt att erhålla
sammanträdesersättning retroaktivt för 2016, 2017 och 2018.
4. Fullmäktigeberedningars sammanträden berättigar inte utbetalning av
inläsningsarvode.
5. De ledamöter som felaktigt erhållit inläsningsarvode för fullmäktigeberedningen
ska återbetala arvodet för perioden januari – mars 2018.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vänt sig till kommunstyrelsen för tolkning och
tillämpning av bestämmelserna i Bestämmelser om ersättning m.m. till förtroendevalda
och politiska sekreterare i Värmdö kommun år 2015-2018.
Tolkningarna avser bestämmelserna i 6 § avseende rätten till heltidsarvoderade
förtroendevalda att få sammanträdesersättning vid sammanträden i nämnder och
styrelser där de ej är presidiemedlemmar. Förvaltningen har vid utbetalning av arvode
gjort tolkningen att sammanträdesersättning inte ska utgå för heltidsarvoderade
förtroendevalda. Förvaltningen föreslår i detta underlag att ersättning inte ska utgå.
För det fall kommunstyrelsen anser att sammanträdesersättning ska utgå till
heltidsarvoderade förtroendevalda bör övervägas om detta även omfattar rätt till
ersättning vid kommunfullmäktiges sammanträden. Heltidsarvoderade har inte fått
ersättning vid kommunfullmäktiges sammanträden under 2016, 2017 och 2018.
Förvaltningen föreslår i detta underlag att ersättning inte ska utgå.
Vidare önskar kommunstyrelsens arbetsutskott att bestämmelserna i 10 § vad gäller rätt
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till inläsningsarvode vid fullmäktigeberedningens möten klargöras. Förvaltningen har
gjort bedömningen att beredningens möten inte berättigar inläsningsarvode.
Till följd av misstag vid manuell hantering har utbetalning av inläsningsarvode utgått till
samtliga ledamöter i fullmäktigeberedningen, inklusive de heltidsarvoderade.
Inläsningsarvodet uppgår till 5280 kr per person för sammanlagt sex beredningsmöten
under perioden 2018-01-26 – 2018-03-07.

Bakgrund
Av 6 § Rätt till ersättning vid sammanträden i Bestämmelser om ersättning m.m. till
förtroendevalda och politiska sekreterare i Värmdö kommun år 2015-2018 framgår:
Presidieledamot, med undantag för presidieledamot i valnämnden, har inte rätt till
sammanträdesersättning vid den styrelse eller nämnd uppdraget avser.
Deltidsarvoderad förtroendevald som inte är presidieledamot men ledamot eller
ersättare av nämnd eller styrelse kan få sammanträdesersättning.
Kommunalråd, oppositionsråd samt presidieledamot i kommunens hel- och delägda
aktiebolag har inte rätt till ersättning vid sammanträde med bolagens styrelser.
Regler i övrigt för sammanträdesersättning finns i § 10.
En årsarvoderad förtroendevald får inte sammanlagt arvoderas till mer än 100 % av ett
årsarvode, såsom det definieras i § 31, med undantag för tilläggsbestämmelsen i § 42.
Av bestämmelsernas 10 § Timersättning framgår avseende timersättning:
Förtroendevalda har rätt till sammanträdesersättning med undantag för vad som följer
av § 6. Sammanträdesersättning utgår med 1 000 kr för första timmen, vari ingår
ersättning om 700 kr för inläsning av ärenden till sammanträdet. Därefter utgår
ersättning med 120 kr per påbörjad timme, varav minst 30 minuter tagits i anspråk. När
förtroendevalda har rätt till ersättning förutom vid nämndssammanträden utgår
ersättning om 120 kr per timme.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 2 mars uppkom frågor kring
tolkningen av dessa formuleringar vad gäller arvodering avseende kommunfullmäktige
och pågående fullmäktigeberedning inför den nya mandatperioden.
I enlighet med 23 § i bestämmelserna ska kommunstyrelsen avgöra frågor om tolkning
och tillämpning av bestämmelserna.

Ärendebeskrivning
I anslutning till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 2 mars uppkom
frågeställningar avseende utbetalning av arvode till deltagarna i den pågående
fullmäktigeberedningen. För att tolkning av ersättningsreglerna ska ske konsekvent
påverkar detta även rätten till sammanträdesarvode för heltidsarvoderade vid
kommunfullmäktiges sammanträden.

1
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§ 3 reglerar arvodenas storlek samt hur dessa beräknas utifrån årligen fastställt inkomstbasbelopp.
§ 4 reglerar tilläggsarvode för kommunstyrelsens ordförande.
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Sammanträdesarvode för heltidsarvoderade vid fullmäktigeberedning

Av 6 § i bestämmelserna framgår i andra respektive femte styckena:
Deltidsarvoderad förtroendevald som inte är presidieledamot men ledamot eller
ersättare av nämnd eller styrelse kan få sammanträdesersättning.
En årsarvoderad förtroendevald får inte sammanlagt arvoderas till mer än 100 % av ett
årsarvode, såsom det definieras i § 3, med undantag för tilläggsbestämmelsen i § 4.
Förvaltningen har gjort bedömningen att 6 § andra stycket innebär att heltidsarvoderade
förtroendevalda (med en tjänstgöringsgrad på 100 %) inte har rätt till ersättning vid
nämnd eller styrelser där den ej är presidieledamot eftersom bestämmelsen endast avser
deltidsarvoderade.
För det fall kommunstyrelsen anser att sammanträdesersättning ska utgå till
heltidsarvoderade förtroendevalda bör övervägas, för en konsekvent tillämpning av
bestämmelserna, om detta även omfattar rätt till ersättning vid kommunfullmäktiges
sammanträden då bestämmelsen i 6 § andra stycket endast avser nämnd och styrelse.
Heltidsarvoderade har inte fått ersättning vid kommunfullmäktiges sammanträden under
2016, 2017 och 2018.
Till följd av misstag vid manuell hantering har även heltidsarvoderade fått ersättning vid
fullmäktigeberedningens sammanträden.
Inläsningsarvode för fullmäktigeberedningens möten

Av 10 § framgår i andra respektive fjärde meningen:
2. Sammanträdesersättning utgår med 1 000 kr första timmen, vari ingår ersättning om
700 kr för inläsning av ärenden till sammanträdet.
4. När förtroendevalda har rätt till ersättning förutom vid nämndsammanträden utgår
ersättning om 120 kr per timme.
Förvaltningen har inför utbetalning gjort tolkningen att mötena i fullmäktigeberedningen
enbart berättigar ersättning i enlighet med fjärde meningen i 10 §. Detta då det av andra
meningen framgår att inläsningsarvode omfattar ersättning för inläsning av ärenden till
sammanträdet, vilket inte har bedömts förekomma vid fullmäktigeberedningens möten.
Dock har, till följd av misstag vid manuell hantering, utbetalning av inläsningsarvode
om 5280 kr likväl skett för sammananlagt sex beredningsmöten under perioden 201801-26 – 2018-03-07.

Bedömning
I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i mars har frågor kring
tolkningen av Bestämmelser om ersättning m.m. till förtroendevalda och politiska
sekreterare i Värmdö kommun år 2015-2018 uppkommit. I enlighet med
bestämmelserna ska kommunstyrelsen avgöra frågor om tolkning och tillämpning.
Förvaltningen har gjort bedömningen att arvode till heltidsarvoderade förtroendevalda
inte ska utgå vid nämnder och styrelsen där de ej är presidiemedlemmar.
För det fall kommunstyrelsen anser att heltidsarvoderade förtroendevalda ska ha rätt till
ersättning vid sammanträden där de ej är presidiemedlemmar bör, för att vara
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konsekvent i tolkningen av bestämmelserna, även övervägas om detta ska omfatta
heltidsarvoderades rätt till ersättning även vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Förvaltningen har vidare, vad gäller rätt till inläsningsarvode om 1 000 kr, för
fullmäktigeberedningens möten gjort tolkningen om att enbart timersättning om 120 kr
per timme ska utgå.
Ekonomiska konsekvenser

Fullmäktigeberedningen har, vid tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträde den
2 maj, genomfört åtta möten.
För det fall kommunstyrelsen anser att förvaltningens tolkning av rätten till ersättning
vid fullmäktigeberedningens möten är korrekt har felaktigt arvode utgått om 76 160 kr.
Detta avser 70400 kr i utbetalt inläsningsarvode till beredningens samtliga tio deltagare.
Det avser även 5760 kr i utbetalt sammanträdesarvode för 3 heltidsarvoderade
förtroendevalda. Beräkningarna utgår ifrån att samtliga ledamöter varit närvarande.
För det fall kommunstyrelsen anser att heltidsarvoderade förtroendevalda ska ha rätt till
sammanträdesersättning i enlighet med 6 § bör det övervägas om detta även ska avse
ersättning vid kommunfullmäktiges sammanträden. Sedan bestämmelserna infördes per
den 1 januari 2015 har kommunfullmäktige, till tidpunkten för kommunstyrelsens
sammanträde den 2 maj, genomfört 36 sammanträden. För en heltidsarvoderad som
deltagit vid samtliga sammanträden sedan 1 januari 2015 innebär det en retroaktiv
utbetalning om ca 53 000 kr. Sedan fullmäktigeberedningens första möte den 26 januari
2018 har kommunfullmäktige genomfört 3 sammanträden. För en heltidsarvoderad som
deltagit vid samtliga sammanträden innebär det en retroaktiv utbetalning om 4320 kr.
Konsekvenser för miljön

Ärendet har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn utöver vad som har identifierats för
medborgare i övrigt ovan.
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