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§ 58 Dnr KS 2022/00179-1.3.2 

Beslut - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Västerås kommun fastställs. 

Särskilt yttrande 

Erik Johansson (SD) anmäler ett särskilt yttrande: 

"Sverigedemokraterna anser att basarvodet ska vara oförändrat, 95% av ett 
riksdagsarvode. Att höja basarvodet till 100% påverkar kostnaden för 
politisk verksamhet orimligt mycket och med anledning av det stödjer vi inte 
förslaget." 

Reservation 

Jesper Brandberg (L) och Anna Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet 
avseende Jesper Brandbergs (L) ändringsyrkande.  

Vicki Skure Eriksson (C) reserverar sig mot besluten avseende egna 
ändringsyrkanden. 

"Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde har ökat väsentligt under se 
senaste åren. Numera har nämnden ansvar för serveringstillståndet för 
alkohol och tillsyn enligt tobakslagen. Dessutom har andelen komplicerade 
miljöärenden ökat. Nämnden är också en viktig instans för att 
bygglovsprocessen ska löpa på smidigt. Därför anser vi att arvoderingen bör 
ligga i nivå med andra nämnder med motsvarande ansvarstyngd.  

Mälarhamnars ordförandeuppdrag delas under en mandatperiod med 
Köpings kommun och växlar mellan åren. För att det ska finnas en 
kontinuitet är det viktigt att både ordförande och vice ordförande är 
ordentligt insatta i frågorna över åren. Därför anser vi i Centerpartiet att 
arvoderingen för ordförande och vice ordförande för Mälarhamnar ska vara 
lika, dvs 12% för bägge uppdragen." 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet avseende eget 
ändringsyrkande:  

"De förtroendevalda politikerna i stadens nämnder och styrelser är 
medborgarnas representanter och en grundbult för en fungerande demokrati. 
Det är viktigt att våra politiker får ett bra beslutsunderlag och har tid att 
samtala med medborgare och intressenter och sätta sig in i de frågor de ska 
besluta om. 

För att göra det möjligt för fler att kunna ta ett politiskt uppdrag och göra det 
möjligt att hinna med att utföra sitt uppdrag är vi positiva till att öka 
tjänstgöringsgraden för fritids-och deltidspolitikerna. Samtidigt tycker vi att 
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det är problematiskt att arvodet för en heltidspolitiker är så pass mycket 
högre än vad genomsnittliga västeråsare tjänar, det riskerar att skapa en 
förtroendeklyfta mellan oss folkvalda och dom vi ska representera. Därför 
föreslår vi att nivån på arvodet fastställs till ett prisbasbelopp per månad på 
47 300 kronor." 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads kostnader för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
visar sig vara låga jämfört med likvärdigt stora kommuner. Inför det 
allmänna valet 2022 har därför en översyn av bestämmelser arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda i Västerås kommun genomförts och i vissa 
delar reviderats. Bland annat höjs basarvodet, sammanträdesarvodet samt 
ersättningen till framförallt vice ordförande.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Västerås kommun fastställs. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar på två ändringar.  

1. Att arvodet för Miljö- och konsumentnämndens ordförande ska vara 25% 
och vice ordförande 12%. 

2. Att arvodet för Mälarhamnar ska vara 12 % för både ordförande och vice 
ordförande.  

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till Vicki Skure Erikssons (C) första 
ändringsyrkande avseende miljö- och konsumentnämnden.  

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till Vicki Skure Erikssons (C) första 
ändringsyrkande avseende miljö- och konsumentnämnden samt yrkar på en 
sänkning av basarvodet till 66 % av ett basarvode på 71 500 kronor, vilket 
säkerställer att ett heltidsarvode inte överstiger mer än 47 300 kronor per 
månad. 

Jesper Brandberg (L) yrkar att kommunfullmäktiges församling ska bestå av 
65 ledamöter.  

Anna Thunell (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och Anna-Maria Romlid (V) 
yrkar bifall till Jesper Brandbergs (L) ändringsyrkande.  

Elisabeth Unell (M) yrkar avslag på Jesper Brandbergs (L) ändringsyrkande. 

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt 
Jesper Brandbergs (L) ändringsyrkande.  

Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag samt avslag 
till yrkanden från Vicki Skure Erikssons (C), Anna Maria Romlid (V) och 
Jesper Brandberg (L). 
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Proposition 1 

Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från Jesper Brandberg 
(L), till vilket Anna Thunell (MP) med flera, yrkat bifall och Carin Lidman 
(S) med flera yrkat avslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där 
bifall ställs mot avslag av ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner 
föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet. Votering begärs.  

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står för bifall till Jesper 
Brandbergs (L) ändringsyrkande och Nej står för avslag. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 6 röster för Ja och 7 röster för 
Nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar att avslå Jesper Brandbergs 
(L) ändringsyrkande.  

Voteringstabell 1 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Jesper Brandberg L X   

Elisabeth Unell M  X  

Carin Lidman S  X  

Ann-Louise Molin Östling S  X  

Anna Lundberg L X   

Vicki Skure Eriksson C X   

Anna Thunell  MP X   

Anna Hård af Segerstad M  X  

Marcus Jacobson M  X  

Emil Thessén -  X  

Anna Maria Romlid V X   

Amanda Grönlund KD X   

Staffan Jansson, ordförande S  X  

Resultat  6 7  

Proposition 2 

Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från Anna Maria 
Romlid (V), till vilket Carin Lidman (S) yrkat avslag. Ordföranden föreslår 
en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av ändringsyrkandet. 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
ändringsyrkandet. Votering begärs.  
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Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står för avslag till Anna 
Maria Romlids (V) ändringsyrkande och Nej bifall. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 12 röster för Ja och 1 röst för 
Nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar att avslå Anna Maria Romlids 
(V) ändringsyrkande.  

Voteringstabell 2 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Jesper Brandberg L X   

Elisabeth Unell M X   

Carin Lidman S X   

Ann-Louise Molin Östling S X   

Anna Lundberg L X   

Vicki Skure Eriksson C X   

Anna Thunell  MP X   

Anna Hård af Segerstad M X   

Marcus Jacobson M X   

Emil Thessén - X   

Anna Maria Romlid V  X  

Amanda Grönlund KD X   

Staffan Jansson, ordförande S X   

Resultat  12 1  

Proposition 3 

Ordföranden finner att det finns ett första ändringsyrkande från Vicki Skure 
Eriksson (C) avseende miljö- och konsumentnämnden, till vilket Anna 
Thunell (MP), med flera yrkat bifall och Carin Lidman (S) yrkat avslag. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot avslag av 
ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet. Votering begärs.  

Ordföranden föreslår en propositionsordning där Ja står för avslag till Vicki 
Skure Erikssons (C) ändringsyrkande och Nej bifall. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
Ordföranden finner att voteringen utfallit med 10 röster för Ja och 3 röster 
för Nej och att kommunstyrelsen därmed beslutar att avslå Vicki Skure 
Erikssons (C) ändringsyrkande.  
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Voteringstabell 3 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Jesper Brandberg L X   

Elisabeth Unell M X   

Carin Lidman S X   

Ann-Louise Molin Östling S X   

Anna Lundberg L X   

Vicki Skure Eriksson C  X  

Anna Thunell  MP  X  

Anna Hård af Segerstad M X   

Marcus Jacobson M X   

Emil Thessén - X   

Anna Maria Romlid V  X  

Amanda Grönlund KD X   

Staffan Jansson, ordförande S X   

Resultat  10 3  

Proposition 4 

Ordföranden finner att det finns ett andra ändringsyrkande från Vicki Skure 
Eriksson (C) avseende Mälarhamnar, till vilket Carin Lidman (S) yrkat 
avslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där bifall ställs mot 
avslag av ändringsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.   

Proposition 5 

Ordföranden finner avslutningsvis att det finns ett förslag till beslut, 
stadsledningskontorets förslag, till vilket Amanda Grönlund (KD) och Carin 
Lidman (S) har yrkat bifall, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
detta.  
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Tjänsteutlåtande - Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda i Västerås kommun  

Förslag till beslut 

Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Västerås kommun fastställs. 
 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads kostnader för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
visar sig vara låga jämfört med likvärdigt stora kommuner. Inför det 
allmänna valet 2022 har därför en översyn av bestämmelser arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda i Västerås kommun genomförts och i vissa 
delar reviderats. Bland annat höjs basarvodet, sammanträdesarvodet samt 
ersättningen till framförallt vice ordförande.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Västerås kommun fastställs. 

Beslutsmotivering 

Ersättningsreglerna för förtroendevalda i Västerås kommun har setts över 
och reviderats inför det allmänna valet 2022. Följande revideringar föreslås 
att gälla från och med valfullmäktige efter det allmänna valet 2022: 

 

 Basarvodet fastställs till 100 % av ett basarvode för en 
riksdagsledamot. 

 Sammanträdesarvodet fastställs till 1,5 % av ett basarvode. 

 Det totala partistödets storlek uppgår till 85 basarvoden. Det innebär 
att totalbeloppet i kronor ligger kvar på samma nivå som tidigare 
partistöd. 

 Möjlighet för förtroendevalda att göra tre dagars praktik per år i 
verksamheten. Praktiken ersätts med ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Undantagna ersättning för förlorad arbetsförtjänst är 
förtroendevalda som har en tjänstgöring överstigande 40 %.  
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 Kommunalråd och oppositionsråd som avgår efter valet behåller sin 
ersättning fram till och med 31/12 aktuellt valår. 

 

Följande årsarvoden beslutas att gälla från och med valfullmäktige efter det 
allmänna valet 2022:     

 Ersättning till ordförande i kommunfullmäktige 25 %  
 Ersättning till vice ordförande i kommunfullmäktige 12 %  

  
 Ersättning till ordförande i kommunstyrelsen 60 % 
 Ersättning till vice ordförande i kommunstyrelsen 25 % 
 Ersättning till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 4 % 

 
 Styrelsen för Stadshus AB är personunion med kommunstyrelsen 

och betingar inga fasta arvoden 
 
 Ersättning till ordförande i byggnadsnämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i byggnadsnämnden 15 % 

 
 Ersättning till ordförande i fastighetsnämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i fastighetsnämnden 15 % 
 
 Ersättning till ordförande i förskolenämnden 25 % 
 Ersättning till vice ordförande i förskolenämnden 12 % 

 
 Ersättning till ordförande i grundskolenämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i grundskolenämnden 15 % 

 
 Ersättning till ordförande i individ- och familjenämnden 60 % 
 Ersättning till vice ordförande i individ- och familjenämnden 25 % 

 
 Ersättning till ordförande i kulturnämnden 25 % 
 Ersättning till vice ordförande i kulturnämnden 12 % 
 
 Ersättning till ordförande i miljö- och konsumentnämnden 12 % 
 Ersättning till vice ordförande i miljö- och konsumentnämnden 4 % 

 
 Ersättning till ordförande i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande 25 % 
 Ersättning till vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande 12 % 
 

 Ersättning till ordförande i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 25 % 

 Ersättning till vice ordförande i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 12 % 
 

 Ersättningen till ordförande i Skultuna kommundelsnämnd 25 % 
 Ersättningen till vice ordförande i Skultuna kommundelsnämnd 12 % 
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 Ersättning till ordförande i tekniska nämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i tekniska nämnden 15 % 

 
 Ersättning till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknads- 

nämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 15 % 
 
 Ersättning till ordförande i valnämnden 12 % 
 Ersättning till vice ordförande i valnämnden 4 % 
 
 Ersättning till ordförande i äldrenämnden 35 % 
 Ersättning till vice ordförande i äldrenämnden 15 % 
 
 Ersättning till ordförande i överförmyndarnämnden 12 % 
 Ersättning till vice ordförande i överförmyndarnämnden 4 % 
 
 Ersättning till revisorer, ordförande 12 % 
 Ersättning till revisorer, vice ordförande 8 % 
 Ersättning till revisorer, övriga ledamöter 5 % 
 Ersättning till lekmannarevisorer i bolag eller kommunalförbund 1 %  
 
 Ersättning till ordförande i arbetsgivardelegationen 12 % 
 Ersättning till vice ordförande i arbetsgivardelegationen 4 % 

 
 Ersättning till ordförande i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Mälardalen 12 % 
 Ersättning till vice ordförande i Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Mälardalen 4 % 
 Ersättning till oppositionsföreträdare i Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Mälardalen 4 % 
 

 Ersättning till ordförande i Kommunalförbundet VAFAB Miljö 12 % 
 Ersättning till oppositionsföreträdare i Kommunalförbundet  

VAFAB  4 % 
 

 Ersättning till ordförande i Kommunalförbundet 
Västmanlandsmusiken 12 % 

 Ersättning till vice ordförande i Kommunalförbundet 
Västmanlandsmusiken 4 % 

 
 Ersättning till ordförande för Bostads AB Mimer 25 % 
 Ersättning till vice ordförande för Bostads AB Mimer 12 % 
 
 Ersättning till ordförande för Mälarenergi AB 25 % 
 Ersättning till vice ordförande för Mälarenergi AB 12% 

 
 Ersättning till ordförande för Mälarhamnar AB 12 % 
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 Ersättning till vice ordförande för Mälarhamnar AB 4 % 
 
 Ersättning till majoritetsföreträdare för Nya Västerås  

flygplats AB 12 % 
  Ersättning till oppositionsföreträdare för Nya Västerås  

flygplats AB 4 % 
 

 Ersättning till ordförande för Västerås stads strategiska fastigheter 
AB 12 % 

 Ersättning till vice ordförande för Västerås stads strategiska 
fastigheter AB 4 % 

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med kommun-
styrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Föreslagna förändringar beräknas öka kostnaden för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda med omkring 3,0 mnkr per år. Merkostnaden 
för 2022 bedöms rymmas inom Västerås stads budget. 

Hållbar utveckling 

Upprätthållande av demokratin är viktig och en förändring av 
arvodesriktlinjerna enligt förslaget ökar möjligheten för västeråsare med 
olika utbildningsbakgrund och yrken att kunna engagera sig politiskt utan att 
förlora på det ekonomiskt. Ständig tillväxt av nya företrädare är nödvändig 
för att säkerställa vårt parlamentariska system på lång sikt.  

 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Kristina Olström 

HR-direktör 
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