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 Kommunfullmäktige 
 

Nr 6. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförande i grupp 4 och 
vice ordförande i grupp 5 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justera ERS 11 (§ 8 andra avsnittet andra stycket) så att ordförande i grupp 1,2,3 och 4 
samt vice ordförande i grupp 3, 4 och 5 kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid 
sammanträden och förrättningar trots att de inte får timarvode.  
 
Uppsala den 14 december 2011 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Gunnar Hedberg 
 Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),  
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V) 
 
 
Ärendet 
ERS-gruppen har i skrivelse den 31 oktober 2011 (bilaga) föreslagit en justering av ERS-
bestämmelserna innebärande att även ordförande i grupp 4 och vice ordförande i grupp 6 ska 
ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden och förrättningar trots att 
timarvode inte utgår.  
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Föredragning 
När det gäller arvodesregler för förtroendevalda framlägger kommunledningskontoret det som 
ERS-gruppen fört fram. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Som framgår av skrivelsen från ERS-gruppen är det två nämnder, valnämnden dock endast 
valår, och fyra bolag som berörs av regelförändringen. Ordföranden och vice ordföranden får 
genom förslaget rätt till ersättning för upp till 16 respektive 8 timmar/månad för förrättningar 
som inte berättigar till timarvode.  
 
Kostnaden är svår att uppskatta. Skattningen skulle bygga på en bedömning av hur aktiv 
respektive förtroendevald är inom ramen för det som ersätts med det fasta månadsarvodet 
samt hur stor inkomstförlust vederbörande gör per timme. Någon sådan utredning har inte 
gjorts.  
 
Bilaga 
 
ERS-gruppen har i samband med ärendet om månadsarvode till nämnderna i den nya 
samhällsbyggnadsorganisationen tagit upp den regel (ERS 8 § andra avsnittet) som anger att 
ordföranden i grupp 1, 2 och 3 samt vice ordföranden i grupp 3 och 4 har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst upp till 16 timmar (ordförande) respektive 8 timmar (vice ordförande) 
per månad för deltagande vid sammanträden och förrättningar till vilka timarvode ej utgår. 
 
Denna regel har införts då huvudregeln är att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid 
sammanträde och förrättning där timarvode utgår. För presidieledamöter med månadsarvode 
utgår inte timarvode för ett antal aktiviteter. 
 
ERS-gruppen anser att motsvarande rättighet ska finnas även för ordförande i grupp 4 och 
vice ordförande i grupp 5. det innebär att presidiet i kulturnämnden, valnämnden (val), AB 
Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Konsert och 
Kongress AB och Uppsala Stadsteater AB har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt första stycket ovan. 

 


