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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.410
Datum: 2018-06-08
Kommunjurist Klas Holmberg

Kommunstyrelsens förslag sammanställt
Bakgrund
Demokratiberedningen har den 14 maj 2018, § 20, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
om ett antal ändringar i arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun.
Kommunstyrelsen har den 5 juni 2018, § 102, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
avseende arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Förslaget innebär att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige bifaller demokratiberedningens förslag med ett antal tillägg och ändringar.
Dessa innebär i huvudsak följande.
1. Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår enligt gällande arvodesbestämmelser med
4,5 procent på av kommunen utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Kommunstyrelsens förslag innebär att förtroendevald vars verkliga pensionsförlust är
större har rätt till ersättning för verklig förlust, dock max 30 procent. Ersättning för
verklig förlust förutsätter att den förtroendevalda ansöker inom viss tid, annars utger
kommunen schablonersättningen om 4,5 procent enligt huvudregeln.
2. Sänkning av sysselsättningsgrad och arvode för kommunfullmäktiges och
demokratiberedningens ordförande.
3. Höjning av sysselsättningsgrad och arvode för kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Kommunstyrelsens förslag avseende författningstexten är införda i ett dokument som har
märkts ”KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2018-06-05”.
Beslutsformulering i kommunfullmäktige
Om kommunfullmäktige önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till fullmäktige, har ett
tänkbart beslut utarbetats. Det bygger på demokratiberednings beslutsförslag, men
kommunstyrelsens föreslagna tillägg och ändringar har inarbetats. Detta innebär i beslutspunkt
1 att avsnitt 2.2 tillförs och att hänvisning i stället sker till det sammanställda dokumentet märkt
”KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2018-06-05” samt i beslutspunkt 2 att ytterligare
bestämmelser om ikraftträdande tillförs.
Tänkbart beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar avseende arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun att avsnitt 2 inledningen och avsnitten 2.2, 2.4.1 - 2.4.3, 5.2 och 5.3.2
samt bilagorna 1, 2 och 4 ska ändras, varefter arvodesbestämmelserna kommer att ha
den lydelse som framgår av kommunstyrelsens förslag märkt
”KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2018-06-05”.
2. Kommunfullmäktige beslutar
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a) att ändringarna avseende arvoden till kommunstyrelsens ordförande,
kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,
demokratiberedningens ordförande, demokratiberedningens vice ordförande och
gruppledare träder i kraft den 15 oktober 2018,
b) att ändringen avseende arvode till kultur- och fritidsnämndens ordförande träder i
kraft den 1 december 2018,
c) att ändringen av avsnitt 2.2 träder i kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas för
förlorad pensionsförmån från och med kalenderåret 2018, samt
d) att övriga ändringar träder i kraft den 1 juli 2018.
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