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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.338
Datum:2018-12-05
Utvecklingsledare Marie Källvik-Nilsson
E-post: marie.kallvik-nilsson@ale.se
Demokratiberedningen

Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendvalda m.fl i Ale
kommun
Fullmäktige har den 19 november 2018, § 206, uppdragit till förvaltningen att revidera bland annat
arvodesbestämmelserna med anledning av inrättande politiskt sakkunniga.
Från och med 1 december 2018 har en servicenämnd inrättats i Ale kommun med uppdrag att
ansvara för den verksamhet som bedrivs inom Internservice och som i dagsläget ingår i
kommunstyrelsens uppdrag.
Presidiet för den nya nämnden består av ordförande, förste vice ordförande samt andre vice
ordförande.
Förvaltning har utarbetat ett förslag till ändringar i arvodesbestämmelserna så att arvoderade
uppdrag för servicenämnden samt politisk sakunniga ingår.

Förvaltningens beslutsförslag till demokratiberedningen

Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende arvodesbestämmelser
för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt 1.2 samt bilagorna 1 och 2 ska ha den lydelse
som framgår av förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-12-05”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna träder i kraft den
1 januari 2019, men ska tillämpas från och med den 1 december 2018 avseende ordförande, förste
vice ordförande och andre vice ordförande i servicenämnden upptagna i kommunfullmäktiges
protokoll den 19 november 2018 § 163 samt politiskt sakkunniga upptagna i kommunfullmäktiges
protokoll den 19 november 2018, § 211.
Kostnaden för servicenämndens presidium och ledamöter tas av nämnden inom budgeterade
anslag.
Kostnaden för politiskt sakkunniga bärs inom kommunstyrelsen budgeterande anslag.
Ken Gunnesson
T.f. Kommundirektör
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Tjänsteutlåtande 2018-12-05
FÖRSLAG 2018-12-05

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering:

HR-avdelningen
Administrativa avdelningen

För kännedom:

Ekonomiavdelningen

Kommunikation
Förvaltningens förslag daterat 2018-11-30 har anmälts till KS den 4 december 2018.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att yttra sig i enlighet med 5 kap 28 § kommunallagen på grund av
de redaktionella ändringar som gjorts, som en följd av kommunstyrelsens beslut den 4 december
2018 § 180.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Beräknad kostnad för ny servicenämnd är 600 000 kr per år. Kostnaden är förutsedd vid
budgetens framtagande och ryms inom servicenämndens anslag.
Beräknad kostnad för politiskt sakkunning är ca 335 000 kr per år inklusive sociala avgifter.
Kostnaden skall bäras av kommunstyrelsen inom budgeterade anslag.

Förvaltningens bedömning och motivering
Ändringarna av arvodesreglerna krävs då kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en
servicnämnd och tillsätta rollen politisk sakkunnig efter politiskt initiativ.
Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter.
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