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Värdesäkring av grundbelopp 2020 enligt 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommunkoncern 

 

Ärendet 

Sundsvalls kommunfullmäktige har antagit Bestämmelser om arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i 

Sundsvalls kommunkoncern. Enligt § 2 ska grundbeloppet värdesäkras 

årligen den 1 april med hänsyn tagen den procentuella förändringen av 

inkomstbasbeloppet föregående år. Detta ärende rör revidering av 

grundbeloppet från och med 2020-04-01. 

Koncernstabens överväganden 

I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan 

anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent förberedande åtgärder 

eller rent verkställande åtgärder, där det inte finns utrymme för 

självständiga bedömningar. Sådan verksamhet ankommer normalt på de 

anställda. Rätten för de anställda att vidta verkställande åtgärder grundas 

inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de 

förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala 

verksamheten ska kunna fungera. Praktiskt sett kan en mycket stor del av 

den kommunala verksamheten antas höra till området ren verkställighet. 

 

Värdesäkring av grundbelopp i enlighet med kommunkoncern är 

verkställighet. Det ingår i HR-direktörs uppdrag att se till att det aktuella 

regelverket är uppdaterat. HR-direktör beslutar därför för koncernstabens 

räkning att värdesäkra grundbeloppet i enlighet med gällande 

bestämmelser. 

 

Beslut 

HR-direktör beslutar 

 

att  grundbeloppet värdesäkras med 3,6 procent. Grund-

beloppet från och med 2020-04-01 uppgår till 64 050 

kronor. 
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Grundbeloppet ska värdesäkras årligen per den 1 april med hänsyn tagen 

till den procentuella förändringen av inkomstbasbeloppet föregående år. 

Inkomstbasbeloppet för 2019 var 64 400 kronor, och är för 2020 66 800 

kronor. Den procentuella förändringen mellan åren är en ökning med 3,59 

procent. Därmed uppräknas grundbeloppet från och med 1 april 2020 till 

64 045 kronor. 

Förslag till uppföljning 

HR-direktör bevakar regelverkets aktualitet och adresserar fullmäktige när 

revideringar är nödvändiga. 

 

 

 

Karin Rystedt 

HR-direktör  
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