
   
 

 

Kommunfullmäktige 181112, pkt 10 

Särskilt uttalande 

Vid ett sammanträde med Val och Förtroendemannanämnden 2015-10-27 tas reviderade 

ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Norrtälje kommun. I själva ERSen har det 

främst skett redaktionella ändringar. Detta trots att nämndens ordförande hade ett uppdrag 

från fullmäktige 2014-12-15 att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över 

ersättningsbestämmelserna grundligt. Ingen utredning tillsattes och 

ersättningsbestämmelserna reviderades främst språkligt.  

Till de reviderade ersättningsbestämmelserna lades också ett tilläggsyrkande som kom till 

nämnden i ett mail från kommunfullmäktiges ordförande som dukades på bordet på 

sammanträdesdagen. Förslaget togs som ett tilläggsbeslut eftersom tjänstemännen inte tyckte 

att det var bekvämt att ha det i sitt förslag. Enligt tillägget så skulle politiker som arvoderas 

betydande del av heltid tituleras kommunal/oppositionsråd. Detta tillägg grundar sig i följande 

skrivning i Kommunallagen:  

”Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 

oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.” 

I Val och förtroendemannanämnden tolkades ”betydande del av heltid” som 40 %. Detta 

stämmer dåligt överens med vad som av arbetsgivare i vardagliga fall benämns som 

betydande del av heltid. 40 % är deltid, det är mindre än halvtid. Enligt förespråkarna för 

denna tolkning så stämmer den överens med den tolkning som SKL har gjort. 

Enbart Vänsterpartiet och Roop reserverade sig mot detta beslut. Vänsterpartiet och Roop 

ville återremittera ärendet för att den parlamentariska utredningen skulle tillsättas. Det ville 

inte de andra partierna. Då yrkade Vänsterpartiet och Roop på avslag. Vid en votering var det 

de enda partierna som motsatte sig den nya ERSen och det nya sättet att utse kommunal- och 

oppositionsråd, ett förslag som dukades på bordet under sittande möte. 

Norrtälje kommun fick därefter sex kommunalråd, något som man runt om i landet gjort sig 

lustig över. Samtidigt har det varit ett steg som fjärmat politiken från invånarna. 

Vänsterpartiet har sedan 2015 haft ett förslag till förändringar i ERS som innehåller högre 

arvoden till fritidspolitiker och sänkta arvoden till hel- och deltidsarvoderade politiker. Detta 

har inte på något sätt tagits upp till diskussion eller kunnat diskuteras i en parlamentarisk 

utredning som beslutats om. 

Norrtälje kommun skulle, enligt detta förfaringssätt, nu få sju råd. Stockholms läns landsting 

med 2 miljoner invånare har tolv råd (och då är det en ökning). Skulle alla politiker som 

arvoderas mer än 40 % i landstinget kallas landstingsråd skulle det vimla av landstingsråd. 

Fullmäktige kan välja att kalla det för andra saker, ett exempel är gruppledare, som ju redan är 

ett vedertaget begrepp i Norrtälje kommun. Att gruppledare som kommer upp i arvoden över 



   
 

 

40 % automatiskt tituleras råd är helt galet. Detta protesterade Vänsterpartiet och Roop mot 

redan 2015. En debattartikel (151106) från Vänsterpartiet yttrade: ”Vi i Vänsterpartiet har 

sedan tidigt varit klara med vår politiska intention: vi vill se en jämnare resursfördelning för 

att säkerställa att även små partier har de resurser som krävs för att upprätthålla demokratin 

och företräda sina väljare. Vi vill därtill se en förändring av hur grundbeloppen räknas ut för 

att minska kostnadsökningarna. Vi är säkra på att väljarna, hellre än ”titelsjuka”, vill ha en 

stärkning av demokratin och ekonomiskt ansvarstagande.” 

Det står vi fast vid. Därför vore det också mer demokratiskt att se till att alla partier kan ha en 

politisk sekreterare på minst 50%.  

Vi protesterar även mot att vi idag förväntas besluta om sju råd utan att vi tillsatt uppdrag i 

nämnderna. Vad händer om någon får uppdrag på mer en 40% vid nästa fullmäktige då vi 

beslutar om nämndsrepresentation? Blir de också råd i efterhand då? Vänsterpartiet kommer 

idag att yrka bifall till sitt eget motförslag som innebär att det kan finnas högst tre 

kommunalråd och två oppositionsråd i Norrtälje kommun. Om/när det faller kommer vi att 

yrka bifall till Miljöpartiets tilläggsbeslut om en revidering av ERS som gör att denna s k 

”praxis” blir en parentes och försvinner till nästa mandatperiod. 
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