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Protokollsanteckning angående ERS - ärende 11 

Vänsterpartiet deltar inte i Norrtälje Kommunfullmäktiges beslut om uppdateringen av ERS. 

Vi motiverar vårt ställningstagande enligt nedan. 

Vänsterpartiet har under flera år arbetat för att utveckla ERS för att möjliggöra ett bredare 

demokratiskt deltagande. Det handlar bl.a. om att vi vill erhålla ett ersättningssystem som 

medger att alla partier med representation i fullmäktige har likvärdiga villkor för att fullgöra 

sina uppdrag, oavsett valresultat. Vi vill också underlätta för våra fritidspolitiker att fullgöra 

de demokratiska uppdrag de har. 

Det innebär att samliga gruppledare bör erhålla ett enhetligt arvode. Dagordningen med dess 

ärenden är ju densamma oavsett hur många mandat partiet har. 

Grundarvodet till nämndledamöter, styrelseledamöter och fullmäktige ledamöter med deras 

ersättare bör höjas för att visa på vikten av att kommunen högt värderar ett demokratiskt 

deltagande.  

I förteckningarna över olika uppdrag med arvoden vill vi inte att partibeteckningar ska stå 

med. Det ska vara uppdraget i sig som arvoderas, inte partiet. Med partibeteckningar kan 

systemet snabbt bli inaktuellt, t.ex. om förändringar av vilka partier som har vilka uppdrag 

sker. 

Varje uppdrag bör arvoderas för sig för att det ska vara transparent. Huruvida t.ex. 

kommunalråd har andra uppdrag ska regleras för sig, det är ju ingen självklarhet att råden har 

vissa andra uppgifter. Uppdragens arvoden bör hållas isär för att göra detta tydligt och för att 

lättare möjliggöra förändringar under mandatperioden. Det innebär att själva rådsuppdraget 

bör arvoderas skilt från t.ex. nämnduppdrag, och rådsarvodet bör därför sänkas kraftigt. 

I Norrtälje kommuns Författningssamling om ERS står att den förtroendevalde måste lämna 

räkning till vederbörande kommunala organ inom 3 månader för att vara berättigad till 

ersättning. Det är fel, vi har ofta fått svar att detta inte alls behöver göras för t.ex. 

sammanträdesersättning, detta har fungerat under flera år utan att vi behövt lämna räkning. 

Här behöver texten förtydligas. 

På sidan 5 kan vi bl.a. läsa om Restidsersättning och Resekostnadsersättning för 

partigruppsmöten. För de som bor på lansbygden är det extra viktigt att detta fungerar och att 

rätten till ersättningar är reell och inte ifrågasätts. 
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Slutligen kan vi på sidan 8 läsa att Kristdemokraternas gruppledare erhåller dubbelt så mycket 

gruppledararvode jämfört med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, trots att Kd har färre mandat. 

Hur kommer det sig? 

Förslaget till ERS innebär främst förtydliganden, språkliga förändringar samt uppräkningar av 

belopp. Någon större ändringar av själva profilen har vi svårt att se. 

Vänsterpartiet inser naturligtvis att det måste finnas en uppdaterad ERS, även om vi inte kan 

stå bakom denna. Vi kommer därför att återkomma med hur vi vill utveckla ERS i enlighet 

med en bredare demokrati. 
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