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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om behovet av regler för fördelning av 
resurser för kommunalråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  uppdra till kommunstyrelsen att belysa frågan om regler för fördelning av resurser för 
kommunalråd, samt 
 
att därmed besvara motionen 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, uppdra 
till ERS-gruppen att genomföra uppdraget och redovisa till kommunstyrelsen senast den 31 
maj 2013. 
 
Ärendet 
Ulrik Wärnsberg (s) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 28 februari 2011, 
kommunfullmäktige att uppdra till arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda 
(ERS-gruppen) att i god tid innan mandatperiodens slut lägga fram förslag om principer och 
regler för fördelning av kommunalrådstid för partier i kommunfullmäktige.  
 
Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motion har remitterats till ERS-gruppen som i yttrande den 28 mars 2011 anför att frågan bör 
utredas och att gruppen är beredd att åta sig uppdraget. Gruppen föreslår att frågan belyses 
från olika aspekter. Bilaga 2. 
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Föredragning 
När det gäller frågor rörande fördelning av uppdrag för förtroendevalda liksom när det gäller 
ersättningsfrågor till förtroendevalda lägger inte kontoret förslag utan för fram ERS-gruppens 
förslag.  
 
ERS-gruppens förslag är förtydligat så till vida att fullmäktige föreslås ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen som i sin tur uppdrar till ERS-gruppen. Vidare föreslås en tidsgräns för när 
uppdraget ska redovisas. Om det redovisas före sommaren 2013 ger det möjlighet att under 
hösten året före nästa kommunalval utarbeta regler om det skulle bli kommunstyrelsens 
ställningstagande med anledning av ERS-gruppens redovisning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då ERS-gruppens arbete inte 
medför några extra kostnader.  
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