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Granskning av tillämpning av bestämmelser som 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 
Gävle kommun 

Granskningen 
Beslut fattades i Kommunfullmäktige 25 oktober 2010, § 131 om ”Bestämmelser 
om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun.” Till dessa be-
stämmelser finns också tillämpningsanvisningar. Utbetalningsrutinen hanteras av 
respektive nämnds-/styrelsesekretare och löneenheten Kommunledningskontoret. 
 
Syftet med granskningen är att genomlysa den interna kontrollen i utbetal-
ningsrutinen och att kontrollera om utbetalade belopp överensstämmer med 
bestämmelserna. Syftet är också att kartlägga om arvodesbestämmelserna 
täcker dagens verksamhet i kommunen. Projektet avgränsar sig till att omfatta 
ledamöter i Kommunstyrelsen, nämnder samt i de bolagsstyrelser som omfat-
tas av ersättningsbestämmelserna. 
 
Granskningen genomfördes av Grant Thornton. Det som framkom i revisio-
nens granskning, var att olika tolkningar görs av vilka möten som är arvodes-
berättigade. Gruppmöten respektive möten under samma dag med avbrott för 
lunch hanteras olika. Vilka intyg som ska användas för förlorad arbetsinkomst 
kan förtydligas.  
 
Om även löneadministratörerna för bolagen kallas till träffar med sekreterar-
na i nämnder/styrelser när arvodesfrågor diskuteras kan hanteringen göras 
mer likartad. Det gäller t ex information om höjning av månadsarvoden.  
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Attest för ersättningsanspråk tillämpas av bolagen och rapporten rekommen-
derar att detta även tillämpas i nämnderna. Ordförande godkänner deltagande 
i kurser och konferenser, däremot finns inte alltid beslut dokumenterade i 
protokoll eller diarium. 
 
Den rapport som presenterades för revisorerna har diskuterats med Kom-
munstyrelsen och Kommunledningskontoret som också gjort en uppföljning 
och översyn av bestämmelserna under 2012. 

 

Överväganden och ställningstaganden 
Revisorernas granskning visade på olikheter i hanteringen mellan nämnder 
och mellan nämnder och bolagsstyrelser. Av bestämmelser och tillämpnings-
anvisningar framgår inte alltid tydligt hur vissa frågor ska hanteras.  
 
Efter ett möte med fullmäktiges presidium beslutades att granskningen över-
sänds till fullmäktige för att vara ett underlag för den kommande översynen 
av arvodesregler och rutiner inför nästa mandatperiod. 
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