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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.256
Datum: 2017-08-02
Tf Administrativ chef Mats Edvardsson
E-post: mats.edvardsson@ale.se
Kommunstyrelsen

Förslag om nytt årsarvode till Dennis Ljunggren (S) med
anledning av nya förtroendeuppdrag
Under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar att utse Dennis Ljunggren (S) till ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-29,
gäller följande beslutsförslag från förvaltningen avseende Dennis Ljunggrens (S) årsarvode.
Dennis Ljunggren (S) har sedan tidigare, i egenskap av att vara utbildningsnämndens ordförande,
ett årsarvode motsvarande en sysselsättningsgrad på 50%. Ett förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott medför att den förtroendevalde får ytterligare ett årsarvode
motsvarande en sysselsättningsgrad på 25%. Det innebär att kommunstyrelsen har att besluta om
ett arvode för de båda uppdragen.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer med stöd av punkten 3.1.3. åttonde stycket i arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun, ett gemensamt arvode för uppdragen som
utbildningsnämndens ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott med en
sysselsättningsgrad motsvarande 75% av heltid till 0,6 av arvodet för en riksdagsledamot.
Kommunstyrelsen beslutar att det gemensamma arvodet finansieras till 67% av
utbildningsnämnden och de resterande 33% finansieras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att detta beslut gäller från och med den 29 augusti 2017 till dess att de
två uppdragen inte längre innehas av en och samma person eller kommunstyrelsen beslutar annat.
Björn Järbur

Mats Edvardsson

Kommunchef

Tf Administrativ chef

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2017-07-31

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Lön
Controller sektor kommunstyrelsen
Controller sektor utbildning, kultur och fritid
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
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För kännedom
Dennis Ljunggren
Kommunjurist
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Bakgrund
Dennis Ljunggren (S) har sedan tidigare, i egenskap av att vara utbildningsnämndens ordförande,
ett årsarvode motsvarande en sysselsättningsgrad på 50%. Ett förtroendeuppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott medför att den han får ytterligare ett årsarvode motsvarande en
sysselsättningsgrad på 25%. Dessa förutsättningar medför enligt punkten 3.1.3. åttonde stycket i
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun att kommunstyrelsen ska fatta beslut om ett
årsarvode för båda uppdragen:
Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har något av de ingående
uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska kommunstyrelsen bestämma arvodet för den
förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmande av arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad
arbetsinkomst m.m. upphör för uppdrag med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna för det nya arvodet ska fördelas mellan
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden kommer fortsättningsvis att
finansiera 0,4 av arvodet för en riksdagsledamot och kommunstyrelsen kommer att belastas för
den del av arvodet som motsvarar uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs 0,2 av arvodet
för en riksdagsledamot. Dennis Ljunggrens (S) arvode för förtroendeuppdraget i
kommunstyrelsens arbetsutskott kommer inte att innebära ökade kostnader för kommunstyrelsen
då arvodet är i linje med vad Ljunggrens (S) företrädare erhöll.
Det synes rimligt att arvodet bestäms till 0,6 av en riksdagsledamots arvode för att inrymma
ovanstående förtroendeuppdrag.
Ärendets kommunikationsbehov
Ej tillämpligt.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förslaget till beslut är en konsekvens av bestämmelserna i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i
Ale kommun.
Den sammanlagda sysselsättningsgraden för de båda förtroendeuppdragen är 75%. Förvaltningen
gör bedömningen att det nya årsarvodet bör motsvara 0,6 av arvodet för en riksdagsledamot mot
bakgrund av att det nya arvodet innebär en minskad möjlighet att äska om förlorad arbetsfötjänst.
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