Utlåtande 2004:102 RI (Dnr 019-2726/2004)

Reseersättning
avseende
sammanträde den 1 juli 2004

kommunfullmäktiges

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
Reseersättning får vid behov utges till ledamot eller ersättare för
resa inom Sverige till och/eller från kommunfullmäktiges
sammanträde den 1 juli 2004 i enlighet med förslaget från KF/KS
kansli.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige
har
beslutat
att
inkalla
till
ett
extra
kommunfullmäktigesammanträde den 1 juli 2004 med anledning av ärendet
Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket
avseende försöket med trängselskatt. Ärendet minoritetsåterremitterades på
kommunfullmäktigesammanträdet den 22 juni 2004. Eftersom det extra
sammanträdet infaller under semesterperioden har frågeställningen om
ersättning för resekostnader m.m. aktualiserats.
Kommunallagens 4 kap. 14§ har i sin första del följande lydelse:
”Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få
ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget.”

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av KF/KS kansli. Enligt KF/KS kanslis uppfattning är det
rimligt att reseersättning denna gång, vid behov, får utges både för resa till och
från kommunfullmäktiges sammanträde och oberoende av tidpunkt på dygnet.
Kvitton på aktuella resekostnader måste inlämnas till sekretariatet.
Reseersättningen bör begränsas till att avse ort inom Sverige. I det fall en
förtroendevald befinner sig utomlands får förutsättas att ersättare kan
tjänstgöra i dennes ställe.
Beslut om villkoren för förtroendevaldas ekonomiska förmåner kan bara
fattas av kommunfullmäktige. Detta ärende måste därför föreläggas
fullmäktige för beslut.
Mina synpunkter
Jag anser att det är rimligt att förtroendevalda kan få ersättning för utlägg som
föranletts av ett extra kommunfullmäktigesammanträde som infaller under
semesterperioden. KF/KS kansli har utarbetat ett förslag till hur detta på
enklaste sätt ska kunna hanteras och jag ställer mig bakom förslaget.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Kristina Axén Olin och Sten Nordin
(båda m) och Jan Björklund (fp) enligt följande.
Ett sammanträde med stadsfullmäktige i Stockholm kostar enligt uppgifter från KF/KS
kansli cirka 250 000 kr. Att möten med Stockholms högsta beslutande organ kostar
pengar är i sig inget anmärkningsvärt eller konstigt.
Vänstermajoritetens undermåliga hantering av Biltullsexperimentet, med
framtagande av inkompletta ärenden som enligt vissa bedömningar är juridiskt
tveksamma, har lett till att stadsfullmäktige tvingats sammanträda oftare än planerat.
Genom att vänstermajoriteten envisas med att ta fram inkompletta ärenden leder detta
till merkostnader för Stockholms stad och därmed Stockholms stads skattebetalare, nu
också i form av reseersättning för resa inom Sverige i samband med stadsfullmäktige
den 1 juli 2004. Vi beklagar denna kostnadsutveckling och konstaterar att ansvaret för
densamma åligger den styrande vänstermajoriteten.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår
kommunfullmäktige besluta följande
Reseersättning får vid behov utges till ledamot eller ersättare för resa inom
Sverige till och/eller från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juli
2004 i enlighet med förslaget från KF/KS kansli.
Stockholm den 1 juli 2004
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM
Anette Otteborn
Särskilt uttalande gjordes av Kristina Axén Olin, Sten Nordin och Kristina
Alvendal (alla m), Ann-Katrin Åslund och Ulf Fridebäck (båda fp) och Ewa
Samuelsson (kd) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (m) och (fp) i
borgarrådsberedningen.

ÄRENDET
Kommunfullmäktige
har
beslutat
att
inkalla
till
ett
extra
kommunfullmäktigesammanträde den 1 juli 2004 med anledning av ärendet
Avtal mellan Stockholms stad och Finansdepartementet respektive Vägverket
avseende försöket med trängselskatt. Ärendet minoritetsåterremitterades på
kommunfullmäktigesammanträdet den 22 juni 2004. Eftersom det extra
sammanträdet infaller under semesterperioden har frågeställningen om
ersättning för resekostnader m.m. aktualiserats.
Kommunallagens 4 kap. 14§ har i sin första del följande lydelse:
”Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning skall få
ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget.”
Ur stadens bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag
framgår bl.a. följande vad gäller kommunfullmäktige:
Ledamot eller ersättare som deltar i kommunfullmäktiges
sammanträde får ersättning för hemresa med taxi eller eget
motorfordon efter sammanträdets slut. Detta gäller enligt utl.
1983:372 endast då sammanträdet avslutas sent på kvällen. (d.v.s.
efter kl. 22.00).
Begreppet ”hemresa” brukar tolkas som resa till den ordinarie bostaden.
Hemresa till fritidshus eller liknande ersätts normalt inte eftersom den
förtroendevalde förutsätts planera sin tid så att vederbörande inte låter
fritidsvistelse sammanfalla med kända tidpunkter för kommunala förtroendeuppdrag.
Ärendets beredning
Ärendet har inom staden beretts av KF/KS kansli.
KF/KS kanslis tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2004 har i huvudsak
följande lydelse.
Det nu aktuella extra sammanträdet i kommunfullmäktige den 1 juli 2004 har bestämts
i ett sent skede och ligger utanför den normala tidsperioden för kommunala
sammanträden. Många fullmäktigeledamöter torde vid detta datum ha påbörjat sina
planerade semestrar. Enligt KF/KS kanslis uppfattning är det rimligt att reseersättning
denna gång, vid behov, får utges både för resa till och från kommunfullmäktiges
sammanträde och oberoende av tidpunkt på dygnet. Kvitton på aktuella resekostnader
måste inlämnas till sekretariatet. Reseersättningen bör begränsas till att avse ort inom
Sverige. I det fall en förtroendevald befinner sig utomlands får förutsättas att ersättare

I det fall en förtroendevald befinner sig utomlands får förutsättas att ersättare kan
tjänstgöra i dennes ställe.
Beslut om villkoren för förtroendevaldas ekonomiska förmåner kan bara fattas av
kommunfullmäktige. Detta ärende måste därför föreläggas fullmäktige för beslut.

