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Ks § 32

Ks2016/0027

024

Revidering av arvodesreglementet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering
av arvodesreglementet, med ändringen att ersättare i nämnder med 11 ledamöter
samt kommunstyrelsen även fortsättningsvis får arvode då de är närvarande vid
sammanträden utan att tjänstgöra, maximalt fem gånger per år. För ersättare i
bolagsstyrelserna och överförmyndarnämnden gäller att de får arvode för max
tre sammanträden per år, om de är närvarande utan att tjänstgöra.
Sammanfattning av ärendet
Personal- och arbetsmarknadsutskottet fick den 26 januari 2015 i uppdrag av
kommunfullmäktige att utvärdera arvodesreglementet senast den 31 januari
2016. I uppdraget ingick även att eventuellt revidera reglementet efter
utvärderingen.
Det som nu har utvärderats är tolkning av befintliga paragrafer och om det
funnits behov av att lägga till ytterligare tillämpningar.
Förutom ändringar för att förtydliga reglementet har även ersättningsbeloppen
räknats upp enligt gällande beslut om att grundbeloppet ska justeras årligen i
förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande år.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar det
reviderade arvodesreglementet, med ändringen att man även fortsättningsvis får
närvara som ersättare vid sammanträden maximalt fem gånger per år. Enligt det
ursprungliga förslaget skulle antalet sammanträden med arvode för ersättare
vara två gånger per år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-01-25.
Personal- och arbetsmarknadsutskottet föreslag till beslut 2016-02-01 § 5.
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar att arvodena inte ska räknas upp.
Carina Bengtsson (C) yrkar att ej tjänstgörande ersättare får gå på två
sammanträden med arvode per år. Det gäller även bolagen.
Justerandes sign
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Om det första yrkandet skulle falla, yrkar Carina Bengtsson (C) att i bolagen och
i överförmyndarnämnden får ersättare gå på max tre möten med arvode per år.
Christer Henriksson (KD), Håkan Bengtsson (S) och Roland Johanssons (ALT)
yrkar bifall till personal- och arbetsmarknadsutskottets förslag att ej
tjänstgörande ersättare får gå på fem sammanträden med ersättning per år.
Beslutsordning
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige
att anta förslaget till revidering av arvodesreglementet med ändringen att
ersättare får arvode då de är närvarande vid sammanträden utan att
tjänstgöra, maximalt två gånger per år, enligt Carina Bengtssons (C)
yrkande eller max fem gånger per år enligt Christer Henrikssons (KD)
med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
ersättare ska få arvode mas två gånger per år.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för max två gånger per år och
Nej-röst för max fem gånger per år.
Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 9 nej-röster. En ledamot avstår från att
rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att ersättare får arvode
max fem gånger per år.
Magnus Gunnarsson (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Carina Bengtsson (C)
Irene Olofsson (C)
Lars Solling (L)
Anne Karlsson (S)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)
Resultat

Justerandes sign

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

5 ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
9 nej
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Beslutsordning
2. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
Carina Bengtssons (C) tilläggsyrkande att för ersättare i
bolagsstyrelserna och överförmyndarnämnden gäller att de får arvode för
max tre sammanträden per år, om de är närvarande utan att tjänstgöra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
3. Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
Kerstin Wiréhns (V) yrkande att arvodena inte ska räknas upp för 2016.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerandes sign

