HFD 2017 ref. 28
En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot
bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst
och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av
uppdraget.
4 kap. 12 § kommunallagen (1991:900)
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juni 2017 följande
dom (mål nr 4176-15).
Bakgrund
Förtroendevalda ledamöter och ersättare i en kommun, som inte
innehar ett uppdrag på heltid eller en betydande del av heltid, har
enligt kommunallagen (1991:900) rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på
grund av uppdraget. Kommunfullmäktige ska besluta enligt vilka
grunder ersättningen ska betalas.
Enligt bestämmelser om ersättning till förtroendevalda som
kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutat uppbär ordförande,
vice ordförande och 2:e vice ordförande i en kommunal nämnd
årsarvoden med olika belopp enligt en tabell. För den som uppbär
årsarvode utgår inte ersättning för förlorad arbetsinkomst för att
delta i nämndens sammanträden eller i de andra verksamheter som
omfattas av årsarvodet.
L.H. överklagade beslutet och yrkade att beslutet skulle upphävas i de delar det avser att förtroendevalda med årsarvoden undantas från rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förvaltningsrätten fann att hel- och deltidsuppdrag i regel ersätts med årsarvoden. Vid vilken nivå sådant arvode ska utesluta
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst är upp till varje
kommun att avgöra. Förvaltningsrätten fann mot denna bakgrund
att det saknades grund att upphäva beslutet och avslog därmed
överklagandet.
Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och kommunens beslut och menade att kommunen hade gått för långt i sin
tolkning av vad som kan anses vara en betydande del av heltid.
Kammarrätten fann att kommunens beslut strider mot kommunallagen i de delar som innebär att alla förtroendevalda med årsarvoden undantas från rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, eftersom bestämmelserna omfattar förtroendevalda som
inte kan anses fullgöra sitt uppdrag på betydande del av heltid.
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Yrkanden m.m.
Lunds kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva kammarrättens dom och fastställa kommunfullmäktiges beslut. Kommunen anför bl.a. följande.
Uttrycket ”betydande del av heltid” är inte definierat i lagen. I
förarbetena anges en naturlig gräns för när rätten till ersättning för
förlorad arbetsinkomst upphör vara vid uppdrag som omfattar ca
40 procent av heltid. Vad bedömningen är tänkt att relateras till
har det dock inte lämnats några besked om. Förtroendevalda är
inte anställda och det finns därför inte något arbetstidsmått eller
någon annan liknande faktor som kan användas. I praktiken är det
därför upp till fullmäktige att själv bestämma den närmare gränsen
för vad som är betydande del av heltid.
Utgångspunkten för bedömningen av om ett förtroendeuppdrag
är på betydande del av heltid eller inte får sökas i hur fullmäktige
har definierat uppdragen för de förtroendevalda. Av ersättningsbestämmelserna framgår vilka uppgifter som ingår i uppdraget och
att de uppdrag som ordföranden m.fl. innehar i avsevärd mån är
mer omfattande än uppdragen för övriga nämndledamöter. Kommunen har gjort bedömningen att den utpekade kategorin förtroendevalda anses fullgöra sina uppdrag på mer än betydande del av
heltid och att de därför inte har rätt till förlorad arbetsinkomst.
Utifrån lagstiftningen går det inte att påstå att kommunen genom
de antagna bestämmelserna har förvägrat de fast arvoderade förtroendevalda en rätt som de lagligen har.
L.H. anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.
En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer. Någon sådan benämning har inte införts för de aktuella uppdragen.
Begreppet betydande del av heltid åsyftar kommunalråd eller politiker med motsvarande uppdrag.
De årsarvoderade fritidspolitikernas arvoden är mycket begränsade. De av kommunen antagna arvodesbestämmelserna riskerar
att medföra att den förlorade arbetsinkomsten för årsarvoderade
fritidspolitiker blir betydligt högre än årsarvodet, vilket medför att
vissa medborgare är förhindrade att åta sig uppdrag av ekonomiska skäl.
Att årsarvoderade fritidspolitiker undantas från rätt till ersättning är en kvarleva från den tid då det var frivilligt att ge fritidspolitiker ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Någon gräns för vad
som ska betraktas som en betydande del av heltid har aldrig fastställts av fullmäktige. Detta bekräftas också av att resonemang
kring en sådan gränsdragning helt saknas i beslutsunderlagen.
Sveriges Kommuner och Landsting har avgett yttrande i målet
och anför bl.a. följande.
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Ett kommunalt förtroendeuppdrag är normalt inte så preciserat
att det går att utläsa i ett reglemente eller liknande hur lång tjänstgöringstid uppdraget omfattar. Det ligger delvis i uppdragets natur
att det alltid finns en viss osäkerhet om tidsåtgången för ett visst
uppdrag. Normalt är det i kommunens arvodesreglemente som
uppdragets omfattning regleras. Detta görs utifrån hur uppdraget i
procent förhåller sig till ett kommunalrådsarvode. Det blir då måttet på uppdragets omfattning. Normalt finns ett fullmäktigebeslut
som genom uppräkning av uppgifter fastställer vad som ska ingå i
t.ex. kommunalrådsuppdraget eller ett ordförandeuppdrag. Då kan
ibland också anges om uppdraget ska fullgöras på heltid, alternativt viss procent av heltid. När det gäller ersättningarnas storlek
har lagstiftaren tillåtit att kommuner och landsting i stor utsträckning får använda sig av schabloner inom ramen för lagens skälighetsbegrepp vid beslut om storlek på arvoden och ersättningar.
När det gäller var gränsen bör gå mellan fritidspolitiker och
yrkespolitiker finns det förarbetsuttalanden som alltjämt får anses
giltiga. Där anförs att heltidsuppdrag och de mer omfattande deltidsuppdragen från ersättningssynpunkt bör jämföras med ett vanligt arbete och att ett sådant arbete visserligen kan leda till ändrade
inkomstförhållanden men knappast i vedertagen mening förlorad
arbetsförtjänst (prop. 1982/83:97 s. 24 f.). Förarbetsuttalandet bör
tolkas så att de grupper av förtroendevalda som kan omfattas av
kategorin betydande del av heltid har uppdrag av sådan omfattning
att det normalt medför att den förtroendevalde måste vara helt
eller delvis tjänstledig från sin anställning för att kunna fullgöra
sitt uppdrag. Detta antyder att deltidsuppdragen måste vara tämligen omfattande för att kunna ingå i kategorin betydande del av
heltid.
Det ligger också nära till hands att tolka förarbetsuttalandet
som att de vilkas uppdrag når upp till eller överstiger betydande
del av heltid förväntas erhålla fasta årsarvoden som ska vara så
pass höga att de inte ska behöva någon ersättning för förlorad arbetsinkomst. De gränsdragningsfrågor som uppkommer får avgöras av kommunerna och landstingen. Sannolikt kan gränsen inte
sättas hur lågt som helst eftersom rätten till ersättning för förlorad
arbetsinkomst då skulle bli tämligen urholkad.
Skälen för avgörandet
Frågan i målet
Frågan i målet är om kommunens bestämmelser om att ledamöter
med årsarvoderade ordförandeuppdrag vägras ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner strider mot kommunallagen.
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Den rättsliga regleringen m.m.
I 4 kap. kommunallagen finns regler om förtroendevalda.
Av definitionen i 1 § framgår att med förtroendevalda avses
bl.a. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. En förtroendevald som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.
Förtroendevalda har enligt 12 § rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på
grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som
fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. Av
13 § följer att fullmäktige ska besluta om grunderna för ersättning
enligt 12 §.
Någon rätt att få arvode för ett förtroendeuppdrag finns inte i
kommunallagen men om fullmäktige beslutar att arvode ska utgå
ska arvodet enligt 15 § bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid.
Av 10 kap. 8 § första stycket 4 kommunallagen framgår att ett
överklagat beslut ska upphävas om beslutet strider mot lag eller
annan författning.
En möjlighet för kommuner att ge ut ersättning för förlorad
arbetsförtjänst infördes 1983. Motivet var främst att förbättra möjligheterna att rekrytera nya förtroendevalda. I förarbetena till lagstiftningen uttalas att heltidsuppdrag och de mer omfattande deltidsuppdragen från ersättningssynpunkt bör jämföras med ett vanligt arbete. Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst bör därför inte omfatta mera betydande årsarvoden. Vad gäller gränsdragningsproblemen uttalas att en bestämd gräns bör dras som
motsvarar deltidsuppdragets omfattning jämfört med heltidsuppdrag. En naturlig gräns kan därvid vara vid uppdrag som omfattar
minst 40 procent av heltid. Variationer kring en sådan gräns kan
emellertid motiveras av lokala förhållanden eller av det särskilda
fallet. Gränsdragningsfrågorna bör få avgöras av kommunerna
själva (prop. 1982/83:97 s. 24 f.).
Mot bakgrund av att det blivit allt svårare att rekrytera och
behålla personer i olika förtroendeuppdrag – inte minst privatanställda – infördes 1992 obligatoriska regler om ersättning för förlorad arbetsinkomst grundat på det frivilliga systemet. I förarbetena uttalas att ingen medborgare bör av ekonomiska skäl behöva
avstå från ett kommunalt förtroendeuppdrag. Kommunerna bör ha
stor frihet att själva utforma ersättningssystem inom ramen för
obligatoriet. Samtidigt bör reglerna tillförsäkra de förtroendevalda
en skälig kompensation för vad de kan gå miste om när de fullgör
sina uppdrag. Liksom tidigare bör heltidsuppdrag och deltids4

uppdrag som betalas med betydande arvoden från ersättningssynpunkt jämställas med vanliga anställningar. Den uppfattning som
fördes fram i prop. 1982/83:97 (s. 24 f.) har fortfarande aktualitet.
Kommunerna bör själva få bestämma om den närmare gränsdragningen mellan deltidsuppdrag av olika omfattning som behövs för
att precisera rätten till ersättning (prop. 1990/91:117 s. 65 ff.).
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning
Av de aktuella ersättningsbestämmelserna framgår att till en ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder utgår årsarvode. Vilka arbetsuppgifter som omfattas av arvodet framgår av en för de olika
nämnderna gemensam förteckning.
Årsarvodet framgår av en tabell där nämnderna delats in i fem
grupper med olika ersättningsnivåer i fallande skala. Ordföranden
erhåller 100 procent av detta belopp medan vice ordföranden och
2:e vice ordföranden erhåller 40 respektive 50 procent av beloppet. Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande som
uppbär årsarvode har inte rätt till förlorad arbetsinkomst för att
delta i nämndens sammanträden eller i de verksamheter som enligt
förteckningen omfattas av årsarvodet.
Av ersättningsbestämmelserna framgår vidare att de fem kommunalråden/oppositionsråden erhåller årsarvoden på 607 200 kr
med vissa tillägg för ordförande, vice ordförande och 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Som framgått har enligt kommunallagen förtroendevalda som
inte fullgör ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid rätt
till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner. Det åligger kommunfullmäktige att besluta enligt
vilka grunder ersättningen ska betalas och närmare bestämma
vilka uppdrag som ger rätt till ersättning. En naturlig gräns har
enligt förarbetena till lagstiftningen ansetts gå vid uppdrag som
omfattar minst 40 procent av heltid.
Kommunens ersättningsbestämmelser innehåller inte några
uttryckliga uppgifter om vad som anses vara uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid. Förtroendevalda som fullgör sitt
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska enligt kommunallagen ha benämningen kommunalråd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer. Såvitt framgår har
några sådana särskilda benämningar inte införts för de nu aktuella
ordförandeuppdragen.
Lunds kommun motiverar sin uppfattning att uppdragen utförs
på betydande del av heltid med att de uppgifter som åligger ordföranden, vice ordföranden och 2:e vice ordföranden är betydligt
mer omfattande än uppgifterna för övriga ledamöter i nämnderna.
Bedömningen av om ett uppdrag är på betydande del av heltid bör
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emellertid göras i jämförelse med ett heltidsuppdrag (se prop.
1982/83:97 s. 24). Enligt Högsta förvaltningsdomstolens uppfattning måste med heltidsuppdrag i detta sammanhang förstås ett
förtroendeuppdrag på heltid inom kommunen. Vid en jämförelse
mellan årsarvodena för de aktuella uppdragen och de arvoden som
kommunalråd/oppositionsråd erhåller kan konstateras att skillnaderna är avsevärda. Endast den ersättning som utgår till den högst
arvoderade fritidspolitikern, kommunfullmäktiges ordförande, kan
sägas närma sig 40 procent av det arvode som utgår till de förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid.
En kommun har visserligen en betydande frihet att bestämma
det ersättningssystem som ska tillämpas i kommunen. De tvingande reglerna om förtroendevaldas rätt till skälig ersättning för
förlorad arbetsförtjänst sätter emellertid gränser för kommunens
handlingsutrymme i detta avseende. Ett ersättningssystem som
utesluter en förtroendevalds rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ekonomiska förmåner vid fullgörande av
ett uppdrag som uppenbarligen inte omfattar betydande del av
heltid kan inte anses vara förenligt med lagstiftningen.
Högsta förvaltningsdomstolen finner i likhet med kammarrätten
att kommunens ersättningsbestämmelser strider mot kommunallagen i de delar som innebär att alla förtroendevalda med årsarvoden
undantas från rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och
andra ekonomiska förmåner. Överklagandet ska därför avslås.
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.
I avgörandet deltog justitieråden Melin, Almgren, Nord, Bull och
Classon. Föredragande var justitiesekreteraren Maria Norrman.
______________________________
Förvaltningsrätten i Malmö (2014-12-18, Bratt):
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda finns i 4 kap
12, 12 a, 12 b och 13 §§ kommunallagen. I 12 § stadgas följande. Förtroendevald har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock
inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del
av heltid. I 13 § stadgas att fullmäktige ska besluta enligt vilka grunder
ersättning enligt 12 – 12 b §§ skall betalas.
Förklaringen till bestämmelsen i 12 § står att finna i att heltids- och
deltidsuppdrag regelmässigt ersätts med årsarvoden. I förevarande fall
har kommunen bestämt uppdrag som ska ersättas med årsarvoden. Vid
vilken nivå sådant arvode ska utesluta rätt till ersättning för förlorade
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner är i stort sett upp till en kom6

mun att avgöra. Förvaltningsrätten finner inte framgå att Lunds kommuns beslut i detta avseende strider mot kommunallagen i sådan mån att
grund för att upphäva beslutet i enlighet med 10 kap. 8 § kommunallagen
föreligger. Då inte heller annan grund för detta visats föreligga ska överklagandet avslås. – Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Kammarrätten i Göteborg (2015-06-15, Adjungerade ledamoten Rapphed och de särskilda ledamöterna Hegen och Persson):
Varför ersätts inte kommunala yrkespolitiker för inkomstförlust?
År 1983 infördes en frivillig möjlighet för kommunerna att ersätta förtroendevalda, som varken arbetade heltid eller betydande del av sådan (nedan kallade fritidspolitiker), för inkomstförlust. Orsaken till att yrkespolitiker undantogs från möjligheten att få inkomstförluster ersatta var att
man såg en risk med att två likställda hel- eller deltidsanställda förtroendevalda skulle få olika ersättningar på grund av lönesättningen i de yrken
som de lämnat vid tillträdandet av politikeruppdraget. Man ansåg inte
heller att det var naturligt att tala om inkomstförluster för dessa förtroendevalda som i och med tillträdandet av den politiska tjänsten bytte yrke
(prop. 1982/83:97 s. 24).
Gränsen mellan deltidsarbetande yrkespolitiker och fritidspolitiker
I förarbetena till lagändringen 1983 uttalades att en naturlig gräns för
vilka deltidsarbetande förtroendevalda som inte skulle få ersättning för
förlorad inkomst kunde vara de med uppdrag som omfattade minst 40 %
av heltid. Man påpekade dock att kommunerna utifrån lokala förhållanden och omständigheterna i det särskilda fallet kunde besluta om variationer kring gränsdragningen. Det angavs att det är uppdrag med mera
betydande helårsarvoden som skulle utesluta möjligheten att få ersättning
för inkomstförluster. (prop. 1982/83:97 s. 24–25).
När det, genom lagändring år 1992, blev obligatoriskt för kommunerna att ersätta fritidspolitiker för inkomstförluster saknades uttalanden i
förarbetena om var gränsen gick för vilka förtroendevalda med deltidsuppdrag, som hamnade utanför skyddslagstiftningen. Syftet med den nya
lagstiftningen var att öka möjligheten för bl.a. privatanställda att engagera sig politiskt. Kretsen, som räknades som fritidspolitiker i den nya
lagen, borde därför, enligt kammarrättens mening, inte vara snävare än i
lagstiftningen från 1983. Den nu gällande bestämmelsen från år 2002
innebar ingen ändring i dessa delar.
Det är kammarrättens uppfattning att förarbetsuttalandena till 1983 års
lagstiftning fortfarande ger vägledning vid gränsdragningen mellan yrkespolitiker och fritidspolitiker i frågan om ersättning för inkomstförlust.
Ett problem i förevarande mål är att i de ifrågasatta ersättningsbestämmelserna endast anges hur stora årsarvoden som skall utgå för vissa
uppdrag, men inte vilken tid som de förtroendevalda beräknas lägga ner
på dem. Frågan blir då om man utifrån uppgifter om arvodens storlek kan
avgöra vilken tid som kan förväntas gå åt för uppdragen? Först då kan
man jämföra mot lagens föreskrifter om ”heltid eller betydande del av
heltid”. Kammarrätten återkommer i den frågan nedan.
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Vad betyder heltid och betydande del av heltid?
För att avgöra var gränsen går mellan yrkespolitiker och fritidspolitiker,
som ska få inkomstförluster på grund av uppdraget ersatta, måste man
först tolka begreppet heltid i kommunallagen. Vad som avses med heltid
kan variera mellan olika arbetsgivare och branscher.
I flera andra kommuner synes man ha definierat begreppet heltid som
uppdragstiden för den heltidsanställde kommunstyrelseordföranden. En
metod för att utifrån arvoderingen få en uppfattning om tjänstgöringsgraden för ett förtroendeuppdrag kan då vara att jämföra arvodet för uppdraget med kommunstyrelseordförandens arvode. Kvoten däremellan kan ge
viss ledning för bedömningen av tjänstgöringsgraden för den förtroendevalde.
För att avgöra om Lunds ersättningsbestämmelser, i de delar som
avser vilka förtroendevalda som är undantagna från rätt till ersättning för
inkomstförlust, strider mot kommunallagen är det tillräckligt att kontrollera om de träffar någon förtroendevald, som i enlighet med kommunallagen borde få ersättning för utebliven inkomst.
Det uppdrag som har lägst årsarvode, enligt det överklagade beslutet,
är det som vice ordförande i Överförmyndarnämnden i Lunds kommun.
Årsarvodet för detta uppdrag är 16 080 kr. Med ovan beskriven beräkningsmodell skulle vice ordföranden i Överförmyndarnämnden i Lunds
kommun ha en mycket låg tjänstgöringsgrad. Även arvodets storlek i sig
talar starkt mot att uppdraget förväntas uppta en betydande del av den
förtroendevaldes tid.
Ett årsarvode om 16 080 kr kan knappast, vare sig i normalt språkbruk
eller vid tolkning av kommunallagen, anses vara ett betydande årsarvode.
Det är, enligt kammarrättens mening, tydligt att en vice ordförande i
Överförmyndarnämnden i Lunds kommun inte har ett uppdrag på betydande del av heltid. Detta till trots är personen, genom det överklagade
beslutet, utestängd från möjligheten att få eventuella inkomstförluster på
grund av uppdraget ersatta.
Kammarrättens slutsats
Kammarrätten anser att Lunds kommun har gått för långt i sin tolkning
av vad som kan anses som en betydande del av heltid. Skyddslagstiftningen i 4 kap. 12 § kommunallagen är tvingande. Reglementet i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun 20152018” strider mot kommunallagen i de delar som innebär att alla förtroendevalda med årsarvoden undantas från rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, eftersom bestämmelserna omfattar förtroendevalda som
inte kan anses fullgöra uppdrag på betydande del av heltid. Överklagandet ska bifallas och kommunfullmäktiges beslut att anta föreskrifterna
ska upphävas.
– Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom samt Kommunfullmäktige i Lunds beslut av den 28 augusti 2014, § 142, i de delar som
innebär att förtroendevalda med årsarvoden undantas från rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
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Kammarrättslagmannen Grankvist och kammarrättsrådet Petersson var
skiljaktiga och anförde:
Målet handlar om vilken omfattning uppdragen som ordförande, vice
ordförande och andre vice ordförande har i de berörda organen i Lunds
kommun. I den mån uppdragen omfattar mindre än en betydande del av
heltid har de förtroendevalda, enligt 4 kap. 12 § kommunallagen, rätt till
skälig ersättning för de arbetsinkomster som de förlorar på grund av sina
uppdrag. I annat fall har de det inte.
Det saknas vägledande rättspraxis avseende de gränsdragningsfrågor
som aktualiseras i målet.
I förarbetena till kommunallagstiftningen har en naturlig gräns för när
rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst upphör ansetts vara vid
uppdrag som omfattar omkring 40 procent av heltid. Vad bedömningen
är tänkt att relateras till har det dock inte lämnats några besked om. Förtroendevalda är inte anställda och det finns därför inte något arbetstidsmått eller någon annan liknande mätbar faktor som kan användas.
Svaret kan inte heller sökas genom en jämförelse mellan arvodena för
olika förtroendevalda i en kommun. För det första finns det över huvud
taget inte någon skyldighet för kommunerna att betala arvoden till de
förtroendevalda. För det andra finns det, för de kommuner som väljer att
betala arvoden, inte några regler om hur stora dessa ska vara. Det enda
som regleras i 4 kap. 15 § kommunallagen är att om fullmäktige beslutar
att arvode ska betalas, ska detta bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. För det tredje gäller dock inte denna princip för förtroendevalda
som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid.
I stället får svaret sökas med utgångspunkt i hur fullmäktige har definierat uppdragen för de förtroendevalda. I detta fall har kommunfullmäktige i ett flertal punkter närmare angett vilka uppgifter som ingår i uppdraget för den som är ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i respektive kommunalt organ. Deras uppdrag är därigenom i avsevärd mån mer omfattande än uppdragen för övriga ledamöter i samma
organ, som inte har dessa uppgifter. Lunds kommun har, vid utformningen av de överklagade bestämmelserna om ersättning, gjort bedömningen
att den förstnämnda kategorin av förtroendevalda har sådana uppgifter att
de anses fullgöra sina uppdrag på mer än en betydande del av heltid och
att de därför inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med
stöd av bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen.
L.H. har inte före klagotidens utgång hänvisat till några omständigheter som gör att det finns anledning att underkänna kommunens bedömning härvidlag. Det är således inte visat att kommunfullmäktiges beslut
ska upphävas på någon av de grunder som anges i 10 kap. 8 § första
stycket kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.
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