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Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Klas Holmberg
Kommunjurist
Tel: 0303-330709
E-post: klas.holmberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 124, om arvode för
ortsutvecklingsmötenas presidier.
Kommunfullmäktige antog gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
den 1 september 2014, § 94. Arvodesbestämmelserna har därefter ändrats den 15 december
2014, § 201.
Demokratiberedningen har den 18 maj 2015, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige antar
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, daterat Förslag 2015-05-18, och
att arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015. Beredningen har vidare föreslagit att
kommunfullmäktige upphäver punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 94, och
kommunfullmäktiges beslut 2001-09-24, § 124.
Av avsnitt 7 i förslaget till arvodesbestämmelser framgår bl a att 2014 års arvodesbestämmelser
upphör att gälla och att det i vissa fall finns övergångsbestämmelser.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale
kommun i enlighet med demokratiberedningens förslag, betecknat förslag 2015-05-18.
2. Kostnadsökningen finansieras inom kommunstyrelsens och revisorernas befintliga
budgetramar.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2001, § 124, upphör den 1 juli 2015 att
gälla.
4. Punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut den 1 september 2014, § 94, upphör den 1 juli
2015 att gälla.

Björn Järbur
Kommunchef

Klas Holmberg
Kommunjurist
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Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
Demokratiberedningens protokoll 2015-05-18, § 25
Demokratiberedningens förslag 2015-05-18 till arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m fl i Ale kommun
Gällande arvodesbestämmelser med föreslagna ändringar markerade

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Personalchefen
Utvecklings- och planeringssekreteraren KS
För kännedom
Demokratiberedningen
Samtliga nämnder
Samtliga sektorer
Ekonomichefen

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 124, om arvode för
ortsutvecklingsmötenas presidier.
Kommunfullmäktige antog gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
den 1 september 2014, § 94. Arvodesbestämmelserna har därefter ändrats den 15 december
2014, § 201.
Demokratiberedningen har den 18 maj 2015, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige antar
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, daterat Förslag 2015-05-18, och
att arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015. Beredningen har vidare föreslagit att
kommunfullmäktige upphäver punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 94, och
kommunfullmäktiges beslut 2001-09-24, § 124.
Demokratiberedningens förslag innehåller i huvudsak följande ändringar.
Avsnitt 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.5.2 och 3.1.3
Vissa årsarvoderade har rätt till sammanträdesarvode när de fullgör uppdrag för annan nämnd
än den de har årsarvode från. Detta förtydligas i förslaget. För de uppdrag de erhåller
sammanträdesarvode för ska enligt förslaget ersättningar utges på motsvarande sätt som till
förtroendevalda som inte är årsarvoderade.
Avsnitt 2 första stycket, 2.4.1-2.4.4, 2.6 och 3.3.2 samt bilaga 4
Icke kommunalt utsedda ledamöter i pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor har
sedan länge erhållit sammanträdesarvode och resersättningar som de kommunalt utsedda
ledamöterna. Förslaget kompletterar arvodesbestämmelserna så att någon förändring inte
införs i detta avseende.
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En ny not införs som förtydligar att för kommunalt utsedda ledamöter utges i stället arvoden
och ersättningar för förtroendevalda, eftersom de anses representera olika nämnder.
Avsnitt 3.2 och 5.2
Förslaget innebär att för de som har sammanträdesarvode ändras avrundningen till fem
timmar vid kortare sammanträdestid till att gälla per dag, vilket innebär att för de som deltar i
två möten samma dag läggs mötestiden ihop och eventuell avrundning sker först därefter.
För den som har två möten samma dag, införs det en skyldighet att informera mötets
sekreterare om detta. I praktiken bör detta kunna ske på närvaroblanketten.
Avsnitt 3.3.1 och bilaga 6
Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar nu gruppledarnas arbetsuppgifter. Bilaga 6
föreslås därför utgå. I stället har en hänvisning gjorts till arbetsordningen.
Avsnitt 7
I övergångsbestämmelserna har intagits bestämmelser om att ändringen avseende revisionens
ordförande och vice ordförande tillämpas retroaktivt. Detsamma gäller rätt till ersättningar i
samband med sammanträdesarvode för de förtroendevalda som även får årsarvoden.
Bilaga 2
Förslaget innebär att årsarvodet för revisionens ordförande och vice ordförande höjs och att
något annat arvode inte utges i samband med detta uppdrag. Punkten 5 i fullmäktiges beslut
den 1 september 2014, § 94, föreslås därför upphävas.
Årsarvode utges till valnämndens 1:e vice ordförande. Nämndens 2:e vice ordförande erhåller
sammanträdesarvode.
Bilaga 3
Kolumnen med kronbelopp har tagits bort.
Bilaga 4
Arvoden för presidierna vid ortsutvecklingsmöten föreslås införas i arvodesbestämmelserna.
Arvodet föreslås utges med ett belopp för varje genomfört ortsutvecklingsmöte. Arvodets
storlek är satt för att täcka även för- och efterarbete. Arvode utges därmed inte särskilt för föreller efterarbete och inte heller för ortsövergripande planeringsmöten.
Bilaga 5
För inrättade råd klargörs när årsarvoderads närvaro vid ett råds möte omfattas av årsarvodet.
Reglerna har delats upp i två punkter, den första när årsarvoderad har utsetts till ledamot m m
i rådet, den andra när årsarvoderad adjungeras till rådet.
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Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget innebär ökade kostnader för kommunstyrelsen och revisorer i förhållande till de
arvodesbestämmelser som beslutades 2014. I övrigt är utfallet svårbedömt och kan medföra
både minskade och ökade kostnader.
Kommunstyrelsens och revisorernas budgetar är lagda utifrån föregående års utfall. Förslaget
har därför marginella effekter och bedöms kunna finansieras inom befintliga ramar.

Sektorns bedömning
Kommunstyrelsesektorn gör bedömningen att arvodesbestämmelserna bör ändras i enlighet
med demokratiberedningens förslag. Eftersom ändringarna påverkar många avsnitt föreslås att
nya arvodesbestämmelser antas.
På grund av den oönskade effekten av gällande arvodesbestämmelser för revisionens
ordförande och vice ordförande samt för årsarvoderade som även får sammanträdesarvode,
finner sektorn skäl att föreslå att dessa bestämmelser ska tillämpas retroaktivt.
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