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Kommunfullmäktige

Förslag från fullmäktigeberedningen inför ny mandatperiod
2019-2022 – ersättningsreglemente
Förslag till beslut
1. Ersättningsreglemente för förtroendevalda samt för politiska sekreterare
fastställs för mandatperioden 2019-2022. Bestämmelser om ersättning mm
till förtroendedal och politiska sekreterare i Värmdö kommun 2015-2018
upphävs.
2. Ersättningsreglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Här lämnas förslag till nytt ersättningsreglemente för förtroendevalda samt för
politiska sekreterare för mandatperioden 2019-2022.

Bakgrund
En fullmäktigeberedning med tio ledamöter, bestående av två ledamöter från (M), två
ledamöter från (S) samt en ledamot från övriga partier i kommunfullmäktige, tillsattes
av fullmäktige i november 2017. Uppdraget innebar komma med förslag till
förändringar av kommunens nämndorganisation, föreslå nya arvodesregler samt ta
ställning till vissa av förändringarna i nya kommunallagen. Beredningens uppdrag
startade den 1 december 2017 och ska överlämna sina förslag senast den 30 april 2018
till kommunstyrelsen för yttrande innan fullmäktige behandlar ärendet. Beredningen har
träffats sju gånger och upphandlat stöd från Public Partner som genom intervjuer,
seminarier, omvärldsbevakning och dokumentstudier har stöttat beredningen i arbetet.

Fullmäktigeberedningens ställningstaganden
I detta underlag lämnas fullmäktigeberedningens ställningstaganden avseende
ersättningsreglemente för mandatperioden 2019-2022. Beredningen lämnar även, i
separat underlag, förslag till ny nämndsorganisation.

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Diarienummer

2017KS/0728

Sid 2(3)

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt politiska sekreterare

Förtroendevalda
Beredningen har jämfört ett antal variabler hos några kommuner i Stockholmsområdet.
Kommunerna är utvalda på grund av att invånarantalet är i paritet med Värmdö kommun
och att den politiska ledningen representerar olika block. Arvodesnivåerna har jämförts
avseende kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande, eventuell arvodering
av gruppledare samt nämndsordförandes arvodering i kommunen (högst och lägst).
När beredningen tar del av övriga kommuners arvoden och ersättningsnivåer för
förtroendevalda kan beredningen konstatera Värmdö kommun inte avviker i någon
riktning. Antalet ledamöter i nämnder är avvikande, 13 i kommunstyrelsen och de stora
nämnderna för utbildning och vård- och omsorg, till 9 i övriga nämnder med undantag
av överförmyndarnämnden (gemensam med Vaxholm stad) som har 3.
Fullmäktigeberedningen har diskuterat möjligheten att inrätta gruppledare samt
arvodering för dessa. Beredningen har dock varit skiljaktiga i detta avseende och
därmed lämnas inget förslag kring gruppledare eller gruppledararvoden. För det fall
detta inrättas framgent kommer ersättningsreglementet att revideras.
Fullmäktigeberedningen föreslår förtydliganden avseende vid vilka sammankomster
som inläsningsarvode utgår.
Beredningen föreslår också att möjlighet ska ges till årsarvoderade förtroendevalda att
vara föräldralediga och sjukskrivna och att kommunfullmäktige då kan utse en vikarie
för den förtroendevalda.
Beredningen föreslår också vissa förtydliganden avseende förtroendevaldas rätt till ITstöd och telefoni. En bilaga avseende anställningsvillkor för politiska sekreterare har
också tillkommit i reglementet.
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