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Bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Täby kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har under våren 2018 genomfört en översyn av 
ekonomiska ersättningar till Täby kommuns förtroendevalda. Ett större arbete med att 
revidera bestämmelser och nivåer gjordes inför valet 2014. Målsättningen med arbetet denna 
gång har därför varit att uppdatera bestämmelserna utifrån faktiska förändringar. 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår en minskning av lantmäterinämndens 
ordförandes årsarvode till 0,1 multipel av det månatliga riksdagsmannaarvodet från tidigare 
0,5, då både sammanträden och ärenden är få till antalet. Utöver detta föreslås redaktionella 
ändringar i ekonomiska ersättningar till Täby kommuns förtroendevalda, såsom uppdatering 
av utskott och råd. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Årsarvodet för uppdraget som ordförande i lantmäterinämnden uppgår till 0,1 multipel 
av det månatliga riksdagsmannaarvodet. För uppdraget som förste vice ordförande 
utgår årsarvode med 40 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 
årsarvode om 20 % av ordförandens arvode.

2. Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Täby kommun för mandatperioden 2018-2022 godkänns (bilaga till tjänsteutlåtande). 

3. Förslag till tillägg gällande omställningsstöd för hel- och deltidsengagerade 
förtroendevalda med minst 40 % av heltid godkänns. Tillägget ska även gälla för 
nuvarande hel- och deltidsengagerade förtroendevalda med minst 40 % av heltid.

Ärendet

En övergripande översyn av ekonomiska ersättningar till Täby kommuns förtroendevalda 
genomfördes inför mandatperioden 2014-2018. Under våren 2018 har kommunfullmäktiges 
arvodesberedning genomfört redaktionella ändringar utifrån vad som beslutats efter valet 
2014, såsom uppdatering av utskott och råd. 
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Utöver redaktionella ändringar föreslås ändring av årsarvode för lantmäterinämndens 
presidium. Då lantmäterinämnden endast sammanträder fyra gånger/år och ärendena är få till 
antalet föreslås årsarvodet minska till 0,1 multipel av det månatliga riksdagsmannaarvodet 
från tidigare 0,5. 

I bilaga 1 är arvodesberedningens förslag till ändringar rödmarkerade.  

Arvodesberedningens förslag till fullmäktige

Fullmäktiges arvodesberedning har berett frågan om minskning av årsarvode för uppdraget 
som ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i lantmäterinämnden. 
Beredningen sammanträdde den 18 juni 2018 och beslutade då föreslå fullmäktige att 
lantmäterinämndens ordförande erhåller årsarvode om 0,1 multipel av det månatliga 
riksdagsmannaarvodet istället för nuvarande 0,5. För uppdraget som vice ordförande utgår 
årsarvode med 40 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller årsarvode om 20 
% av ordförandens arvode. Vidare föreslår beredningen redaktionella ändringar, utifrån vad 
som har beslutats efter valet 2014, såsom uppdatering av utskott och råd. Beredningen föreslår 
också revidering av texten gällande pensionsförmån, då den anger vad som gällde före 2006 då 
nya regler togs fram. Beredningen föreslår att benämningen ”gruppledare i nämnder” tas bort 
ur bestämmelserna, eftersom rollen som gruppledare inte förekommer, varken i tabellen i 
bestämmelserna eller i partiöverenskommelsen (daterad 2014-10-22). 

Varje kommun ska också, utifrån pensionsavtalet OPF-KL, ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser och vilken kostnadsram som ska gälla. Ett förslag till tillägg har därför 
gjorts gällande omställningsstöd för förtroendevald med minst 40 % av heltid i 
bestämmelserna. Förslaget till tillägg är gulmarkerat i Bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar för förtroendevalda i Täby kommun.

Carina Lundberg Uudelepp Leif Eriksson
Kommundirektör Chef planeringsavdelningen

Bilagor

1. Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
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3. Protokoll Arvodesberedningen
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