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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Juridikenheten 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
2023-03-27 

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 7 mars 2023, anta ändringar i Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun, gällande 
äldrenämnden och socialnämnden, att börja gälla från och med den 1 juni 
2023. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2023, anta övriga ändringar i 
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun, att börja 
gälla omedelbart efter justerat beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att lägga fram förslag i de 
arvodesärenden som fullmäktige har att behandla. Eftersom en ny äldrenämnd 
föreslås inrättas den 1 juni 2023 samt att kommunstyrelsen har beslutat att 
utskottet för stadsbyggnad och fastigheter byter namn till utskottet för 
stadsbyggnad, fastigheter och klimat, behöver ändring ske i bestämmelsen om 
årsarvode i Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun så att 
nämndens presidium samt utskottets ordförande kan få ersättning. 

Arvodesberedningen föreslår utöver ovan nämnda förändringar ett antal 
ytterligare ändringar i Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Täby 
kommun. Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde  
den 7 mars 2023, § 5.  

Tjänsteutlåtande 
2023-03-07 
Dnr KS 2022/105-04  
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Ärendet 

Mot bakgrund av inriktningen i partiöverenskommelsen föreslås att det ska 
inrättas en ny nämndorganisation inom socialtjänstens område från och med den 
1 juni 2023. Enligt förslaget ska socialnämndens uppgifter delas mellan två 
nämnder; en äldrenämnd och en socialnämnd. Den nya äldrenämnden ska 
framför allt fullgöra kommunens uppgifter inom äldreomsorgen för personer 
över 65 år, medan socialnämnden ska fullgöra övriga uppgifter för vilka 
äldrenämnden inte ansvarar.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2023, § 26, om att dess utskott för 
stadsbyggnad och fastigheter byter namn till utskottet för stadsbyggnad, 
fastigheter och klimat. Utskottet arbetar i huvudsak vidare med samma 
arbetsuppgifter som tidigare, dock med tillägg för vissa klimatrelaterade frågor. 
Det utökade ansvaret som har lagts på utskottet avser uppföljning av frågor som 
rör klimatstrategin. 

Detta föranleder ändringar i bestämmelsen om årsarvoden i Ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun. Under rubrik Årsarvoden 
framgår arvodesnivåerna för olika ordförandeuppdrag i kommunen. Under 
rubrik Nämnder (s. 6) har Äldrenämnden lagts till. För Socialnämnden har en 
uppdelning gjorts för socialnämnden som finns kvar i sin nuvarande form fram 
till den 31 maj 2023, och för socialnämnden från den 1 juni 2023. Under rubrik 
Utskott, råd och beredningar (s. 7) föreslås den tidigare benämningen av 
utskottet för stadsbyggnad och fastigheter tas bort och ersättas med (KS) 
Utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat.  

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att lägga fram förslag i de 
arvodesärenden som fullmäktige har att behandla. Arvodesberedningen har 
berett frågan om ersättningsnivåer för socialnämndens och äldrenämndens 
presidium utifrån dess sammansättning från och med den 1 juni 2023. 
Socialnämndens ordförande har enligt nuvarande bestämmelser ett årsarvode om 
3,5 multipeln av det månatliga riksdagsmannaarvodet. Utifrån nämndernas nya 
ansvarsuppdelning föreslår arvodesberedningen att socialnämndens och 
äldrenämndens respektive ordförande från och med den 1 juni 2023 erhåller 
årsarvoden om 2,5 multipeln av det månatliga riksdagsmannaarvodet. För 
uppdraget som förste vice ordförande i respektive nämnd utgår årsarvode om 40 
% av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller årsarvode om 20 % av 
ordförandens arvode. 
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Arvodesberedningen föreslår även att årsarvodet för socialutskottets ordförande 
ändras från multipeln 1,5 till multipeln 1,0, en återgång till samma nivå som före 
den tänkta temporära höjningen med anledning av flyktingkrisen år 2015. 

Arvodesberedningen har också berett frågan om ersättningsnivå för uppdraget 
som ordförande i utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat. Ordföranden 
i utskottet föreslås erhålla 0,5 multipeln av det månatliga riksdagsmannaarvodet, 
vilket är densamma som innan utskottets namnändring. 

Med anledning av att Täby Miljövärme AB är överlåtet sedan den 1 mars 2023 
föreslår arvodesberedningen att årsarvodena kopplade till instansen tas bort ur 
bestämmelserna, då de inte längre är aktuella.  

Under rubrikerna Pension och omställningsstöd (s. 12 och 14) föreslås ett tillägg i 
texten för att tydliggöra att det är Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) enligt beslut i kommunfullmäktige den 
23 november 2020, § 239, och senare beslutade ändringar, som gäller för 
förtroendevalda i Täby kommun. 

Kommunfullmäktige har den 3 oktober 2022, § 160, fattat beslut om de 
ekonomiska bestämmelserna i dess helhet, vilka tillsammans med därefter 
beslutade revideringar trädde i kraft den 1 januari 2023 samt den 10 januari 
2023. De nu föreslagna ändringarna gällande äldrenämnden och socialnämnden 
föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2023. De övriga föreslagna 
ändringarna föreslås däremot börja gälla omedelbart efter justerat beslut i 
kommunfullmäktige. Ändringarna visas i bilaga 1 där tillägg i texten har 
markerats i grönt och borttagen skrivning är överstruken och markerad i rött. 

Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 mars 
2023, § 5. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

1. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby kommun, med 
ändringsförslag, daterad den 7 mars 2023 

2. Protokollsutdrag arvodesberedningen, daterad den 7 mars 2023, § 5 

Expedieras 

Kommunsekreterare Kajsa Staaf för vidare expediering till berörda parter 
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