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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.410
Datum: 2018-05-16
Kommunjurist Klas Holmberg
Demokratiberedningen

Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale
kommun
Kommunfullmäktige antog 2015 arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun
och ändrade bestämmelserna 2016.
Ett förslag till ändringar har utarbetats. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
1. Höjt arvode för kommunstyrelsens ordförande (bilaga 1), sänkt arvode för
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (bilagorna 1 och 2) och höjt arvode för
gruppledare i fullmäktige (bilaga 4).
2. Arvoden för ortsutvecklingsmötenas presidier delas upp i fyra delar (bilaga 4).
3. Rätt till arvode och ersättningar för föredragande i vissa fall (bilaga 4 och avsnitt 2,
inledningen).
4. Reglerna för reseersättningar ändras, bland annat genom en schablonersättning om 20 kr
till den som använder ett privat månadskort eller annan periodbiljett (avsnitt 2.4.1-2.4.3).
5. Förenklade rutiner inför utbetalning av arvoden och ersättningar (avsnitt 5.2).
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt 2 inledningen och avsnitten 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 förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-05-08”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna av arvoden till
kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och
demokratiberedningens vice ordförande samt gruppledare träder i kraft den 15 oktober 2018 och
att övriga ändringar träder i kraft den 1 juli 2018.
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Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, förslag 2018-05-08
Arvodesbestämmelser med ändringar rödmarkerade

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2015, § 101, arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl
i Ale kommun och ändrade dem den 19 december 2016, § 249.
Demokratiberedningen och förvaltningen har gjort en översyn av arvodesbestämmelserna utifrån
dragna erfarenheter under mandatperioden. Översynen har lett till ett förslag till ändringar av vissa
avsnitt. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
1. Höjt arvode för kommunstyrelsens ordförande (bilaga 1), sänkt arvode för
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (bilagorna 1 och 2) och höjt arvode för
gruppledare i fullmäktige (bilaga 4).
2. Arvoden för ortsutvecklingsmötenas presidier delas upp i fyra delar (bilaga 4).
3. Rätt till arvode och ersättningar för föredragande i vissa fall (bilaga 4 och avsnitt 2,
inledningen).
4. Reglerna för reseersättningar ändras bland annat genom en schablonersättning om 20 kr till
den som använder ett privat månadskort eller annan periodbiljett (avsnitt 2.4.1-2.4.3).
5. Förenklade administrativa rutiner inför utbetalning av arvoden och ersättningar
(avsnitt 5.2).
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ändrade arvoden för kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges vice ordförande och
gruppledare i fullmäktige innebär en minskad kostnad för arvoden med ungefär 3 700 kr per
månad beräknat efter 2018 års riksdagsmannaarvode (65 400 kr för månad). Den utökade rätten till
reseersättning kan förväntas leda till en mindre kostnad. Det är svårt att beräkna arvoden och
ersättningar för föredragande, men förmodligen kommer arvoderade föredragningar att bli aktuella
endast i begränsad omfattning.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förslaget innebär smärre justeringar som grundar sig på erfarenheter från mandatperioden.
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