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Socialdemokraterna i Vilhelminas synpunkter gällande det underlag som 
Förtroendemannaberedningen skickat ut på remiss t o m 2022-04-12 

Generella synpunkter 
De underlag som förtroendemannaberedningen har skickat på remiss är i flera avseenden 
ofullständiga, otydliga och innehåller delvis redaktionella felaktigheter.  

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun 
Beredningens förslag anger bl. a att antalet fullmäktigesammanträden ska vara fem per år. 
Fullmäktiges betydelse ska uppvärderas och då bör det finnas ett reglementerat utrymme att 
ha det antal sammanträden som anses nödvändigt. 

Förslaget om en fast fullmäktigeberedning – en demokratiberedning – är bra. Utrymmet för 
ytterligare beredningar – tillfälliga beredningar – är i linje med att stärka fullmäktiges roll i 
det politiska arbetet. 

I övriga delar har vi föreslagit justeringar av mera redaktionell art och för att förtydliga 
innebörden av vad som föreslås. 

Antal ledamöter i kommunstyrelsen, utskott och nämnder 
Beredningens förslag innebär följande: 

Kommunstyrelsen, 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare 

Allmänna utskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Socialutskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Miljö- och byggnadsnämnden, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Miljö- och byggnadsnämnden, beredning/utskott, 2 ledamöter och 2 ersättare 
Valnämnden, 5 ledamöter och 5 ersättare 

Förtroendemannaberedningens förslag bör i huvudsak kunna accepteras. Vad som kan 
ifrågasättas är om miljö- och byggnadsnämnden ska/behöver ha ett utskott eller en 
beredning. Nämndens ansvarsområde och frågor grundas i mycket stor utsträckning på 
speciallagstiftning, där det utan problem kan nyttjas långtgående delegationer. De frågor som 
är av karaktären politiska värderingar eller där utrymme finns för alternativ, kan utan 
föregående politisk beredning landa direkt i nämnden.  

Delegationsordningar 
En grundläggande och bärande princip måste rimligen vara att när man väljer att möjliggöra 
delegation till en tjänsteperson, regelverket måste vara helt begripligt och utan möjligheter 
att välja alternativ utanför de policys eller ramverk som fullmäktige har fastställt. 

I de lägen när ett delegationsbeslut kan, eller ibland ska bygga på värderingar utifrån 
politiska ställningstagande, ska delegation inte tillåtas. I annat fall trampar vi vidare på den 
delvis och ibland kritiserade inslagna vägen att i alltför stor utsträckning låta tjänstepersoner 
avgöra nyttor och service för våra medborgare. 

De justeringar och kompletteringar som föreslås i delegationsordningarna för respektive 
utskott framgår av anslutna bilagor där förändringar/tillägg markerats med rött. 

Reglemente för kommunstyrelsen 
De justeringar som bör övervägas, finns markerade med rött i den aktuella bilagan. 
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Noteras särskilt att det måste bestämmas om det ska vara utbildningsutskott eller om det ska 
benämnas utbildnings- och arbetsmarknadsutskott. Ett underhandsbesked som lämnats är att 
det utskottet ska benämnas utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet. 

Arvodes- och ersättningsreglementet 
En översiktlig genomgång av de förslag som nu överlämnats, ger anledning till följande 
kommentarer. 

Arvodesnivåer 
Kommunfullmäktiges presidium har fått ett ökat ansvar och en tydligare reglering av sina 
arbetsuppgifter. En gammal sanning som inte ska få genomslag i det praktiska politiska 
arbetet är att fullmäktige är någon form av transportkompani. Fullmäktiges presidium, 
ansvarsfullt och praktiskt skött enligt gällande regelverk, borde uppvärderas. Presidiet bör 
rimligen också ha ett påtagligt ansvar för både innehåll och planering av fullmäktiges 
sammanträden. En nivå om 6 000 kronor i månaden för fullmäktiges ordförande bör vara helt 
rimlig och att viceordförandena då skulle erhålla hälften, eller 3 000 kr i månaden. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslås enligt nu lagda förslag, få sänkt arvode kommande 
mandatperiod. Det kan tyckas märkligt, då det uppdraget kommer att innefatta både mera 
arbetsuppgifter och ett större ansvar då den traditionella nämndorganisationen upphör. Att 
kommunstyrelsens ordförande, som har ett i formella och legala avseenden minst lika stort 
ansvar som en kommunchef, ska ha nästan 350 000 kronor lägre ersättning per år än 
kommunchefen är obegripligt. En sänkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande 
från nuvarande läge kan rimligen inte tillåtas. Det bör också betänkas att kommunstyrelsens 
ordförande bör ha uppdraget som ordförande i allmänna utskottet. 

Om en normal demokratisk ordning ska tillämpas fortsättningsvis, vilket på det allvarligaste 
rekommenderas, borde kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas på ett bättre sätt. Ett 
månadsarvode om 24 000 kronor borde inte vara orimligt, då ett klart och tydligt ansvar 
måste byggas in i den funktionen för att underlätta oppositionens insyn och arbete. 

Ordförande i utskotten 
De uppgifter som kommer att hanteras av blivande ordföranden i utskotten kommer 
sannolikt att vara i nivå med vad som gäller idag. Det som rent principiellt avviker från 
nuvarande förhållanden är att dessa uppdrag är en del i ledamotskapet i kommunstyrelsen 
och att deras uppdrag ansvarsmässigt ändå kommer att bäras av flera. Vi borde utgå ifrån att 
mycket av det som faller under speciallagsreglerad verksamhet, kommer att hanteras av 
tjänstepersoner på grund av legala bestämmelser men också av föreslagna och acceptabla 
delegationer. Ordförandeskapen i utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och 
socialutskotten bör rimligen jämställas i avseende på arvode och tjänstgöringsgrad. En 
särreglering bör övervägas när det gäller legala beslut av socialutskottets ordförande i fråga 
om omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM. När ett sådant beslut måste tas 
utanför normal tjänstgöringstid (kvällar, nätter och helger) kunde exempelvis ett 
grundarvode utbetalas vid varje sådant tillfälle. En arvodesnivå på runt 18 000 kronor för 
ordförandena i utskotten borde kunna gälla för dessa uppdrag. Viceordförandearvodet kan 
ligga på ca 30 % av ordförandearvodet. 

Något arvode för ordföranden i allmänna utskottet ska inte utgå, då vi förutsätter att detta 
uppdrag ska ligga på kommunstyrelsens ordförande.  

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
Verksamheten inom miljö- och byggnadsnämnden är inte särskilt präglad av politiska 
ställningstaganden. Det som kräver insatser från de förtroendevalda ligger i frågor kring 
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planverksamheten och vissa avgöranden i rena myndighetsärenden. Omfattningen av 
sammanträden och förrättningar är av mera blygsam natur. Ett månadsarvode om 6 000 
kronor för ordföranden och hälften för viceordföranden borde ligga på en försvarligt rimlig 
nivå. 

Ordförande i valnämnden 
Ett årsarvode om 5 000 kronor bör framstå som rimligt för ordförande i valnämnden. Valår 
(val till kommun, region och riksdag) bör arvodet ökas till en högre nivå, förslagsvis 7 000 
kronor. Vice ordförandes arvode kan sättas till 30 % av ordförandens arvode. 

Fasta fullmäktigeberedningar 
Om fullmäktige bestämmer om en fast beredning, bör ledningen av en sådan värderas 
utifrån den klart betydelsefulla demokratiska aspekten. Ett fast arvode för en 
beredningsordförande bör rimligen inte ligga under 2 000 kr/månad och hälften för en vice 
ordförande. Tillfälliga beredningar, som kan beslutas av både fullmäktige och 
kommunstyrelsen, bör arvoderas med för kommunen gällande dagarvoden för genomförda 
sammanträden och förrättningar. 

Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktiges enda formella verktyg för granskning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten utövas av revisorerna. Deras arbete är avgörande för tilltron till att 
de förtroendevalda sköter sina uppdrag på ett försvarligt och omdömesgillt sätt. Ett väl 
fungerande revisionskollegium, med förtroendefulla kontakter med fullmäktige och i första 
hand med dess presidium, är en viktig förutsättning för att kommunens verksamheter får den 
uppmärksamhet och granskning som är helt nödvändig för att skattebetalarnas pengar 
används på rätt sätt och på rätt ställe. Kommunrevisionens ordförande bör ha ett 
månadsarvode om 4 000 kronor, för vice ordförande 2 000 kronor och för övriga revisorer 
1 500 kr per månad. I dessa arvoden ska ingå samtliga sammanträden med revisionskollegiet 
och för sammanträden med fullmäktiges presidium. Sammanträdesarvoden utgår inte för 
sådana sammanträden. Ersättning för revisionsuppdrag i kommunens bolag, stiftelser och 
fonder regleras med sammanträdesersättning efter använd tid enligt vad som beslutats av 
fullmäktige gällande förtroendeuppdrag.  

Bolagsstyrelsernas ordförande 
Kommunal verksamhet som är satt på bolag, innebär en special- och särreglerad verksamhet 
som till stor del sammanfaller med vad som gäller för privata bolag med vissa begränsningar. 
Bolagens styrelseledamöter har i jämförelse med ledamöter i kommunala nämnder ett 
mycket mera långtgående ansvar särskilt vad gäller ekonomi och organisation. Vid 
försummelse kan en bolagsstyrelseledamot bli personligt betalningsansvarig för brister i 
ekonomi och verksamhet, vilket inte drabbar en nämnd- eller styrelseledamot i kommunal 
verksamhet. Arvodet för styrelseordföranden i våra kommunala bolag bör uppgå till 6 000 
kronor per månad och för vice ordförande, 3 000 kronor. 

Övrigt 
Regleringen av utgående arvoden bör kunna ske på sätt som beredningen föreslår. Dock bör 
uppmärksammas att den tidsmässiga tillämpningen också bör jämställas med vad som gäller 
för riksdagens ledamöter. Första gången en sådan reglering kan ske är först 2023. 

Partistöd 
Förtroendemannaberedningens inställning tycks vacklande om denna mycket viktiga fråga. 
De politiska partierna har en mycket betydelsefull, för att inte säga, avgörande ställning i det 
demokratiska systemet. Det är av stor betydelse att partierna har de allra bästa 
förutsättningarna att bedriva sina opinionsbildande verksamheter samt att det finns resurser 
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för utbildning och utrymme och resurser för det politiska samtalet. Partiernas egna resurser 
grundade på till exempel medlemsavgifter och annan inkomstbringande verksamhet är idag 
starkt begränsade. Då är det av största vikt att det allmänna kan bidra med att stärka 
partiernas förutsättningar att göra sig hörda och kända för medborgarna. 

Vilhelmina kommuns stöd till de politiska partierna har med stor säkerhet varit 
förutsättningen för att partierna representerade i fullmäktige kunnat fullgöra sitt 
demokratiska uppdrag. Den populistiska inställningen om att banta arvoden och partistöd 
som tyvärr flera partier tagit till sig, känns främmande i ett fundament som bär samhällets 
ansvar för stöd, service och trygghet för kommunmedborgarna. Ett otillräckligt offentligt 
stöd till de politiska partierna, gynnar andra former av resursanskaffning som i sämsta fall 
kan snedvrida både ambitioner och budskap i det politiska samtalet och kan i förlängningen 
ge oönskade effekter på de beslut som ska fattas med syftet att tjäna medborgarna väl. 

En justering som möjligen kan övervägas är att grundstödet sänks till 25 000 kronor, men att 
nuvarande mandatstöd behålls, 14 000 kronor. 

Sammanträdestider 
Beredningen har diskuterat frågan om att anpassa sammanträden och förrättningar till 
kollektivtrafiken. Ur miljösynpunkt kunde det vara en bra utgångspunkt, men det torde av 
praktiska skäl vara något komplicerat att lösa. En anpassning till de tider som 
kollektivtrafiken tillämpar, förutsätter en mycket strikt, och förmodligen mindre flexibel 
dagordning och ärendehantering. Det skulle också kunna innebära ett ovälkommet 
stressmoment vid sammanträdena. Det är dessutom tveksamt om det skulle innebära sänkta 
kostnader för resor. En bättre ordning är att strikt tillämpa förslaget om samåkning. 

Uppförandekod 
Nästan alla partier har under den nu pågående mandatperioden anslutit sig till en gemensam 
uppförandekod.  

Det är av stort värde både ur demokratisk som etisk synpunkt att komma överens om en 
uppförandekod både i den interna verksamheten liksom de kontakter som förekommer över 
sociala medier. I den delen, sociala medier, har tyvärr många förlöpningar skett och när så 
påtalats, har i princip ingenting hänt. 

Vi Socialdemokrater ställer oss bakom en gemensam uppförandekod enligt det förslag som 
beredningen lagt fram. 

Ärendehantering 
Den beskrivning som överlämnats över hur ärenden ska hanteras i förvaltning och inför 
beslut, bör inte beslutas av fullmäktige. De rutiner som anses nödvändiga och praktiska för 
beredningsarbetet, bör bestämmas av kommunstyrelsen. Vi har dock föreslagit ett 
förtydligande ifråga om ansvaret för föredragning i utskott och styrelse. 

 

Vilhelmina den 28 april 2022 

Socialdemokraterna i Vilhelmina 

 

Andreas Eliasson, ordförande 

 












































































































































































































































