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Revidering av ersättningar till förtroendevalda 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04, § 23 att göra en revidering av
"Regler för arvoden till förtroendevalda" och en parlamentarisk grupp
utsågs för detta uppdrag. Den parlamentariska gruppen fick även i uppdrag
att se över om gällande regelverk för partistöd ska förändras.
Den parlamentariska gruppen har gjort en översyn av reglerna och
ersättningsnivåerna samt partistöd.
Förslaget bygger på att kommunstyrelsens ordförande får 75% av en
riksdagsledamots ersättning samt att övriga ordförandearvodes
procentsatser höjs. Ordförandearvodet för socialutskottet och
utbildningsutskottet höjs till 20%, kommunfullmäktige höjs till 6%,
kommunfullmäktiges förste och andre vice höjs till 2% samt att de som har
halva procentsatser höjs upp till närmaste heltal. Detta innebär en ökning
jämfört med 2018 på totalt 260 900 kr.
Vad gäller partistödet föreslår den parlamentariska gruppen att fördelningen
förändras så att den fasta delen ökar (från 25%) till 30% och den rörliga
delen minskar (från 75%) till 70%.
Partistödet ska revideras en gång per mandatperiod. Ökning ska ske varje år
och följa kommunens genomsnittliga löneökning.
Förändringarna vad gäller arvode och partistöd ska gälla från och med
mandatperioden 2019.
Synpunkter under kommunstyrelsens möte
Per Gröön (C), med instämmande av Gunilla Schollin-Borg (MP), står
bakom parlamentariska gruppens förslag.
Jonas Erlandsson (S) föreslår att en förtroendevald ska kunna ha flera
ordförandeuppdrag och få maximalt 100% i arvode.
Jonas Erlandsson (S) föreslår även att partigruppledarna ska ha möjlighet
till ersättning.
Leif Gustavsson (SD) föreslår att möjlighet ges för att utse och arvodera en
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2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Jonas Erlandssons (S) förslag att en förtroendevald ska kunna ha flera
ordförandeuppdrag och få maximalt 100% i arvode godkänns. Därmed
utgår stycket under rubriken Fast arvode: "Om en och samma person
innehar två ordförandeuppdrag kan endast ett arvode begäras. Det uppdrag
som har högst procentsats utbetalas".
I övrigt godkänns Förslag till revidering av ersättningar till förtroendevalda
2019-2022.
Parlamentariska gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget att
införa partigruppledararvode samt möjlighet att återinföra 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen och arvodering till densamma.
Parlamentariska gruppen får även i uppdrag att revidera kommunstyrelsens
reglemente.
Partistödets fördelning förändras så att den fasta delen ökar (från 25%) till
30% och den rörliga delen minskar (från 75%) till 70%.
Partistödet ska revideras en gång per mandatperiod. Ökning ska ske varje år
och följa kommunens genomsnittliga löneökning.
Förändringarna vad gäller arvode och partistöd ska gälla från och med
mandatperioden 2019.
_____
Förslag under kommunfullmäktiges möte
Leif Gustavsson (SD) står fast vid sitt förslag i kommunstyrelsen att
möjlighet ges för att utse och arvodera en 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Gröön (C) föreslår att parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över
arvodering till valberedningens ordförande.
Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till revidering av ersättningar till förtroendevalda 2019-2022
godkänns, men med förändringen att en förtroendevald ska kunna ha flera
ordförandeuppdrag och få maximalt 100% i arvode.
Parlamentariska gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget att
införa partigruppledararvode samt möjlighet att återinföra 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen och arvodering till densamma.
Parlamentariska gruppen får även i uppdrag att revidera kommunstyrelsens
reglemente.
Partistödets fördelning förändras så att den fasta delen ökar (från 25%) till
30% och den rörliga delen minskar (från 75%) till 70%.
Partistödet ska revideras en gång per mandatperiod. Ökning ska ske varje år
och följa kommunens genomsnittliga löneökning.
Förändringarna vad gäller arvode och partistöd ska gälla från och med
mandatperioden 2019.
Parlamentariska gruppen får i uppdrag att se över arvodering till
valberedningens ordförande.

Beslutsunderlag
Simulering av nya ordförandearvode 2019.pdf
Minnesanteckningar Parlamentariska gruppen 180315.docx
Ersättningar till förtroendevalda 2019-2022 ver3.doc
Protokoll 2016-11-07 - KF § 142
Protokoll 2018-05-29 - KS § 96
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