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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-14

§ 159

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022
KSN-2018-1224
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att revidera regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun
mandatperioden 2019-2022 §§ 1, 3, 4 och 12 enligt arvodesberedningens förslag.
Sammanfattning
Arvodesberedningen, som bereder frågor kring de förtroendevaldas arvoden och ersättningar,
har lämnat förslag till revideringar i reglerna för arvode och ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda i Uppsala kommun under mandatperioden 2019-2022.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019.
Arvodesberedningens protokoll den 29 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Lind Anna
Wottle Helena
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KSN-2018-1224

Kommunfullmäktige

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala
kommun mandatperioden 2019-2022 §§ 1, 3, 4 och 12 enligt arvodesberedningens förslag.
Ärendet
Arvodesberedningen, som bereder frågor kring de förtroendevaldas arvoden och ersättningar,
har i skrivelse i bilaga lämnat förslag till revideringar i reglerna för arvode och ekonomiska
ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun under mandatperioden 2019-2022.
Beredning
Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande de förtroendevaldas
arvoden och ersättningar utan för på detta sätt fram arvodesgruppens förslag.
Föredragning
Arvodesberedningen utses av kommunstyrelsen och består av 8 ledamöter som företräder
partierna i styrelsen.
Beredningen har bedömt att de ersättningsregler för innevarande mandatperiod som antogs av
fullmäktige av kommunfullmäktige den 28 maj 2018 och kompletterades av fullmäktige den
17 september och 10-11 december behöver förtydligas vad gäller vilka organ som omfattas av
reglerna.
Samrådsorgan som utsetts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska enligt 1§ i
reglementet ska omfattas av bestämmelserna, men de återfinns inte bland de organ vars
sammanträden ger rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode enligt reglementets 3§. Som
en följd av den förändring som därav föreslås i 3§ föreslås även förtydligande revideringar av
§§ 1 och 4.
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Arvodesberedningen föreslår även att reglementets 12§ förtydligas så att det av framgår att
paragrafen avser särskilda aktiviteter i kommunfullmäktiges partigrupper.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringarna innebär inte någon höjning av arvodesnivån och har inte några ekonomiska
konsekvenser i förhållande till tidigare beslut.
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Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022,
revidering av §§ 1, 3, 4 och 12
De gällande reglementet omfattar inte rätt till sammanträdesarvode för beredningar utsedda av
kommunstyrelsen eller samrådsorgan/intressentsammansatta organ (§ 3). Ett interimistiskt
beslut som inkluderar detta har fattats av förhandlingschefen den 13 februari 2019 enligt
följande:
att första meningen § 3a i regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 tolkas enligt följande: Sammanträden med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelser, nämndutskott,
beredningar utsedda av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, revisionens
sammanträden samt samrådsorgan/intressentsammansatta organ inrättade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa förslag till revidering av § 3. Som en följd av
förslaget är även revidering av §§ 1 och 4 nödvändig. Ett förtydligande av § 12 föreslås också.
Följande ändringar föreslås (se understrykningar).
Nuvarande regel.
§ 1 Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Det gäller
även för förtroendevalda i kommunens helägda bolag enligt 10 kap 3 § kommunallagen.
Reglerna gäller även för dem som är invalda i samrådsorgan/intressentsammansatt organ
inrättade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även förtroendevalda som
företräder kommunen i föreningar eller andra organisationer i de fall arvode inte betalas
ut av föreningen/organisationen.
Kommunen rekommenderar att även kommunala delägda bolag och stiftelser tillämpar
dessa regler för sina styrelseuppdrag.
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Förslag till förändrad regel.
§ 1 Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Det
gäller även för förtroendevalda i kommunens helägda bolag enligt 10 kap 2 §
kommunallagen.
Reglerna gäller även för dem som är invalda i organ inrättade av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen. Även förtroendevalda som företräder kommunen i föreningar
eller andra organisationer i de fall arvode inte betalas ut av föreningen/organisationen
omfattas av reglerna.
Kommunen rekommenderar att även kommunala delägda bolag och stiftelser tillämpar
dessa regler för sina styrelseuppdrag.
Nuvarande regel.
§ 3 Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som har medgetts närvarorätt har rätt
tillersättning enligt dessa regler för:
a. Sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, styrelser, nämndutskott och revisionens sammanträden.
Sammanträdesarvode enligt denna punkt utgår endast vid sammanträde där protokoll
eller likvärdiga anteckningar finns. Sammanträdesarvode utgår inte till ledamot i
valberedningen.
Deltagande i konferens, studiebesök och resa, utbildning, informationsmöte eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget. Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m.
görs av respektive nämnd/styrelse.
Undantag: Förtroendevald som gör studiebesök i verksamhet har rätt till arvode för
fyra studiebesök per år genom anmälan i förväg till ordförande i nämnd.
b. Justering av kommunfullmäktiges protokoll.
c. Partigruppsmöten inför kommunfullmäktige.
d. Särskilda aktiviteter med partigrupperna.
Förslag till förändrad regel.
§ 3 Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som har medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning enligt dessa regler för:
a. Sammanträden med kommunala organ och styrelser för kommunala bolag, samt organ
inrättade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Dessutom sammanträden i
förening eller annan organisation där förtroendevald företräder kommunen och denna
förening eller organisation inte betalar ut arvode. Sammanträdesarvode enligt denna
punkt utgår endast vid sammanträde där protokoll eller likvärdiga anteckningar finns.
Sammanträdesarvode utgår inte till ledamot i valberedningen.
b. Deltagande i konferens, studiebesök och resa, utbildning, informationsmöte eller
liknande förrättning som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget. Beviljande av deltagande i kurs, konferens
m.m. görs av respektive nämnd/styrelse.
Undantag: Förtroendevald som gör studiebesök i verksamhet har rätt till arvode för
fyra studiebesök per år genom anmälan i förväg till ordförande i nämnd.
c. Justering av kommunfullmäktiges protokoll.

d. Partigruppsmöten inför kommunfullmäktige.
e. Särskilda aktiviteter med partigrupperna.
Nuvarande regel.
§ 4 Arvode utgår för § 3a-d med ett förstatimmesarvode och därefter för varje påbörjad kvart.
Förslag till förändrad regel.
§ 4 Arvode utgår för § 3a-e med ett förstatimmesarvode och därefter för varje påbörjad kvart.

Nuvarande regel.
§ 12 Vid särskilda aktiviteter i övriga organ än kommunfullmäktige utgår
sammanträdesarvode för högst 24 timmar per förtroendevald, kalenderår och organ.
Förslag till förändrad regel.
§ 12 Vid särskilda aktiviteter i partigrupperna i övriga organ än kommunfullmäktige utgår
sammanträdesarvode för högst 24 timmar per förtroendevald, kalenderår och organ.

Arvodesberedningen

Marlene Burwick
Ordförande

