
1(3) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Nämndsamordnare 
Kajsa Staaf 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-12-01 

Ändring i bestämmelser om ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022, anta ändring i 
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun beslutade 
av kommunfullmäktige 3 oktober 2022, § 160. 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att lägga fram förslag i de 
arvodesärenden som fullmäktige har att behandla. Eftersom Trygg i Täby-rådet 
avses omvandlas till ett utskott behöver ändring därmed ske i bestämmelsen om 
årsarvode i Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun så att 
utskottets ordförande kan få ersättning. Vidare sker ändring av redaktionell 
karaktär. 

Arvodesberedningen har berett frågan om ersättningsnivå för uppdraget som 
ordförande i Trygg i Täby-utskottet. Arvodesberedningen föreslår att ordföranden 
i Trygg i Täby-utskottet erhåller samma årsarvode om 0,5 multipeln av det 
månatliga riksdagsmannaarvodet som ordföranden i Trygg i Täby-rådet har 
erhållit.  

Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde  
den 17 november 2022, § 8. 

Tjänsteutlåtande 
2022-11-18 
Dnr KS 2022/105-04  
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Ärendet 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att lägga fram förslag i de 
arvodesärenden som fullmäktige har att behandla. Den politiska ledningen avser 
att omvandla Trygg i Täby-rådet till ett utskott från och med den 1 januari 2023. 
Detta föranleder ändring i bestämmelsen om årsarvoden i Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun så att utskottets ordförande 
kan få ersättning.  

Under rubrik Årsarvoden framgår arvodesnivåerna för olika ordförandeuppdrag 
i kommunen. Under rubrik Utskott, råd och beredningar (s. 7) anges (KS) Trygg i 
Täby-rådet. För att ordföranden i det nya utskottet ska kunna få årsarvode 
behöver justering av begreppet ske så att det nya utskottet anges.  

Vidare föreslås ändring av redaktionell karaktär under rubrik Ersättnings-
berättigade sammanträden punkt 6 (s. 5) där exemplet Trygghetsrådet tas bort 
och viss språklig justering görs. 

Arvodesberedningen har berett frågan om ersättningsnivå för uppdraget som 
ordförande i Trygg i Täby-utskottet. Arvodesberedningen föreslår att ordföranden 
i Trygg i Täby-utskottet erhåller samma årsarvode om 0,5 multipeln av det 
månatliga riksdagsmannaarvodet som ordföranden i Trygg i Täby-rådet har 
erhållit.  

Kommunfullmäktige har den 3 oktober 2022, § 160, fattat beslut om de 
ekonomiska bestämmelserna i dess helhet vilka ska träda i kraft den 1 januari 
2023. De ändringar i bestämmelserna som föreslås ska också träda i kraft den 1 
januari 2023. Ändringarna visas i bilagan där tillägg i texten har markerats i 
grönt och borttagna skrivningar är överstrukna och markerade i rött. 

Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde  
den 17 november 2022, § 8. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
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Ann-Charlotte Mann 
Avdelningschef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun, med 
ändringsförslag, daterad den 17 november 2022 

2. Protokollsutdrag arvodesberedningen daterad den 17 november 2022, § 8 

Expedieras 

Nämndsamordnare Kajsa Staaf 


	Ändring i bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Bilagor
	Expedieras


