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Granskning av arvoden 
 
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en 
granskning avseende kommunstyrelsens hantering av fasta arvoden.   
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet kring fasta arvoden till stor del är 
ändamålsenligt och att kommunstyrelsen har beaktat och vidtagit åtgärder efter granskningen 
2017. Däremot följs inte bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda fullt 
ut. Stickprovet visar bland annat att ersättning för förlorad inkomst betalas ut fastän intyg inte 
har lämnats in när det kommer till förtroendevalda som är egen företagare eller arbetstagare. 
I detta avseende behöver kommunstyrelsen tillse att hanteringen sker i enlighet med 
bestämmelserna och framöver se om det finns ett behov av att förändra bestämmelserna. 
Vidare visar stickprovsresultatet att: 

 förtroendevalda som har ansökt om ersättning för samma dag två gånger, i det ena 
fallet betalades det inte ut för de båda ansökningarna men för den andra genomfördes 
båda utbetalningarna,  

 fel person har attesterat ansökan, 
 extra utbetalningar har genomförts, 
 utbetalning för heldag har skett fastän ansökningen avsåg enskilda timmar, och 
 en förtroendevald har vid 29 tillfällen erhållit sammanlagt cirka 8 900 kr utan att lämna 

in intyg som styrker faktiskt inkomstbortfall. 
 
Frågan om arvoden är i grunden en förtroendefråga, såväl för den politiska organisationens 
legitimitet som för enskilda politiker som har tagit sig an ett förtroendeuppdrag. Sammantaget 
anser vi att det är av ytterst vikt att bestämmelser som fullmäktige har fastställts efterlevs. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 tillse att hanteringen sker i enlighet med bestämmelserna, 
 se över behovet av rutiner för registrering av arvoden,  
 tydliggöra ordförandes ansvar vid attestering och hur bedömningen av rimligheten i 

ersättningskravet ska ske, 
 genomföra kontroller av närvaro vid förrättningar utöver nämndsammanträden och 

presidiemöten, samt 
 begära in underlag som styrker behov av att avstå heldag från arbete trots att det 

politiska uppdraget är kortare.   

 
 



 
      Revisionen 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som 
kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2021-09-20. 
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