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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsenheten 
Gustav Olsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-09-22 

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Täby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Täby kommun, daterad den 24 maj 2022, som ersätter 
tidigare bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
beslutade av kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 146. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna enligt punkten 1 ska 
gälla från och med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att inför varje ny 
mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens 
förtroendevalda. Under våren 2022 har en översyn av bestämmelserna om  
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun genomförts inför 
kommande mandatperiod.  

Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår en ökning av arvodet för barn- 
och grundskolenämndens presidium. Från 3,0 som multipel föreslår beredningen 
istället 3,5. Utöver detta föreslås redaktionella ändringar, såsom förtydliganden 
av rubriker. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att inför varje ny 
mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens 
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förtroendevalda. Ett större arbete med att revidera bestämmelser och 
ersättningsnivåer gjordes inför valet 2014. Under våren 2018 genomförde 
arvodesberedningen en översyn som resulterade i ändring av årsarvoden för 
lantmäterinämndens presidium samt vissa redaktionella ändringar i 
bestämmelserna. Efter valet 2018 har även ytterligare ändringar i 
bestämmelserna gjorts för att omfatta förändringar i kommunens 
nämndorganisation, samt beslut om ersättning för deltagande på distans vid 
sammanträden. 

Arvodesberedningen har berett frågan om ökning av årsarvode för uppdraget som 
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i barn- och 
grundskolenämnden. Utifrån en jämförelse av arvodesnivåer med andra 
kommuner konstaterades att årsarvodet för barn- och grundskolenämndens 
presidium är lägre än i flera jämförbara kommuner. Beredningen sammanträdde 
den 24 maj 2022 och beslutade då föreslå fullmäktige att barn- och 
grundskolenämndens ordförande erhåller årsarvode om 3,5 multipel av det 
månatliga riksdagsmannaarvodet istället för nuvarande 3,0. För uppdraget som 
förste vice ordförande utgår årsarvode med 40% av ordförandens arvode. Andre 
vice ordförande erhåller årsarvode om 20% av ordförandens arvode. Vidare 
föreslår beredningen redaktionella ändringar, såsom förtydliganden av rubriker, 
vilka listas nedan. Beredningen föreslår också att ett undantag läggs till om att 
ordförande och vice ordförande med årsarvode inte har rätt till ersättning för 
jourtjänstgöring. 

Som första bilaga i ärendet finns nuvarande bestämmelser med 
förändringsförslag markerade. Tillägg i texten har markerats i grönt och 
borttagna skrivningar är överstrukna och markerade i rött.  

Föreslagna redaktionella ändringar 
• Ordförandeberedningar tas bort som undantag från punkt 1 under 

rubriken Ersättningsberättigade sammanträden. Punkten avser 
protokollförda sammanträden vilket ordförandeberedningar inte är. 

• Texten om att jourtjänstgöring kan innefatta såväl dagstjänstgöring som 
kvälls- och helgtjänstgöring har förtydligats. 

• Rubriken Utskott i tabellen över årsarvoden har ändrats till Utskott, råd 
och beredningar, så att samtliga av dessa instanser omfattas av rubriken. 
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• Under rubriken Utskott, råd och beredningar i tabellen över årsarvoden 
har benämningen för miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet 
uppdaterats utifrån korrekt benämning. 

• Under rubriken Sammanträdesersättning har stycket om ersättning för 
revisionen förtydligats något för att tydliggöra att revisionen får 
sammanträdesersättning för såväl sina egna sammanträden som när de 
deltar vid bolagens sammanträden. 

• I tabellen för sammanträdesersättningar har kommunens olika råd slagits 
ihop till en och samma punkt Sammanträde i råd. Detta då råden har 
samma arvodesnivå. 

• I tabellen för sammanträdesersättningar har ett stycke angående vilka 
som inte får arvode för sammanträde, kurs, konferens, studiebesök, 
informationsmöte eller liknande inom kommunen som tidigare låg under 
kolumnen Bestämmelser flyttats till kolumnen Undantag. 

• De två tidigare rubrikerna Pension ändras till Pension och 
omställningsstöd. Under aktuella rubriker har texten ändrats för att 
hänvisa till nuvarande bestämmelser om omställningsstöd och pension 
(OPF-KL18). 

• Under rubriken Pension och omställningsstöd som avser hel- och 
deltidsengagerade (minst 40 procent av heltid) har en större del strukits 
rörande sakinnehållet i bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL). 

• Rubriken Förlorad arbetsinkomst har lagts till avseende hel- och 
deltidsarvoderade förtroendevalda (minst 40 procent av heltid) där det 
framgår att förtroendevalda med uppdrag om minst 40 procent av heltid 
inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Regeln som 
beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 2007, § 188, framgår 
nu även skriftligen i bestämmelserna. 

• För att uppfylla kraven på tillgänglighetsanpassning har dokumentets 
innehåll förts över till en ny mall. 
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Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Förslag till Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun,  
daterad den 24 maj 2022 

2. Protokollsutdrag från arvodesberedningen daterad den 24 maj 2022, § 5 

Expedieras 

Utredningsadministratör Gustav Olsson för vidare expediering till 
webbredaktionen 
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