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Till:
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
För kännedom:
Kommunfullmäktige
Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat
kommunens rutiner kring arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för hantering av ersättning, arvoden
och övriga ersättningar till förtroendevalda är ändamålsenliga och att kontroll av området sker på
ett effektivt sätt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att rutinerna för hantering av arvoden
och övriga ersättningar till förtroendevalda inte är tillräckligt ändamålsenliga. Detta då det saknas
rutiner för avgörande delar avseende hantering av arvoden och övriga ersättningar. Vidare bedömer vi
att den interna kontrollen i processen inte är tillräcklig då det inte genomförs någon uppföljning och
kontroll avseende utbetalningar av arvoden och ersättningar.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen:
•

Säkerställa att den interna kontrollen avseende utbetalningar av arvoden och ersättningar är
tillräcklig.

•

Säkerställa hanteringen av utbetalning av förlorad arbetsinkomst.

•

Säkerställa att uppföljning och kontroll sker av att utbetalda ersättningar är korrekta i förhållande till arbetsgivarens uppgifter.

•

Säkerställa att tjänstgöringsintyget där begäran om olika ersättningar fylls i attesteras av ordförande i ansvarig nämnd genom att införa det i attestanvisningarna.

•

Säkerställa att bestämmelserna och attestanvisningarna uppdateras med vem som ska attestera
begäran om uppdragsarvode och jourarvode.

•

Ta fram en rutin för hur tillämpnings- och tolkningsfrågor ska ställas till personal- och förhandlingsutskottet.

•

Skapa rutiner för att följa upp hur många sammanträden som är rimligt att ha utifrån respektive
nämnds uppdrag.
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Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna
rutinerna för rapportering.
Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2021-06-30.
För kommunens revisorer
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