TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2018-06-04

KSF 2016/184

1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Höörs kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Arvodesbestämmelser för Höörs kommun fastställs att börja gälla 2019-01-01.
2. Arvodesbestämmelserna ersätter Arvodesreglemente 2017-2018 som samtidigt
upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Under 2016 arbetade en politiskt tillsatt grupp ut ett nytt arvodesreglemente som bland
annat byggde på en princip att förtroendevalda med fast arvode endast ska uppbära det
fasta arvodet och eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-12-05 att ärendet skulle vilandeförklaras till dess kommunens ekonomi
genomlyst. Istället fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt arvodesreglemente som
bygger på tidigare använda principer för arvodering. Nu tas ärendet upp på nytt på
initiativ av kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit
följande riktlinjer för de nya bestämmelsernas utformning och för beslutsunderlaget:
1. Kanslichefen ges i uppdrag att till nästa utskottsmöte ta fram uppgifter om vad det
skulle kosta att ordföranden och vice ordföranden i nämnder och kommunstyrelsens
arbetsutskotts ledamöter får ett fast arvode som ersätter tidigare fast arvode och
timarvode.
2. Kanslichefen ges även i uppdrag att arbeta fram ett förslag på reglemente där all
ersättning knyts till riksdagsmännens arvode och med ledning av dagens
diskussioner, ge förslag på ersättningsnivån för respektive förtroendemannauppdrag.
Analys
Under de förutsättningar som anges i bilagan Fast arvode 2017 jämf med RI.xlsx blir
merkostnaden drygt 250 000 kr att byta ordföranden och vice ordförandens arvoden till ett
sk. all inclusive arvode med uppjustering av arvodesnivån. Här är
överförmyndarnämndens, HFAB:s och valnämndens och valberedningens arvoden inte
medräknade då det inte går att göra en relevant jämförelse. Valnämnden och
valberedningen förslås ha timarvoden i sin helhet då arbetet endast förekommer vid val.
VA/GIS-nämnden håller på att omformas. Dessutom har Höör ordförandeskapet varannan
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mandatperiod och vice ordförandeskap varannan mandatperiod. Vice ordförandeskap bör
därför vara med i reglementet, förslagsvis till halva beloppet. Även kultur- och
fritidsnämnden håller på att omformas och överförmyndarnämnden kommer till.
Höjningen med 250 000 kr kan i sin helhet finansieras av om nämnderna (utom
kommunstyrelsen) avstår från arbetsutskott och endast har en vice ordförande så som
föreslås av den parlamentariska gruppen. Konsekvenserna av minskning av antalet fast
arvoderade får konsekvenser för den demokratiska representationen med minskat
inflytande för oppositionspartier.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Slutligt förslag till arvodesreglemente i Höörs kommun 2016-09-05.pdf (Förslag från
arvodesberedningsgruppen)
Arvodesberedningens förslag till arvode
Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc
Arvodesreglemente 2017-2018, antaget av kommunfullmäktige 2017-02-28 § 26
Kommunfullmäktige 2017-02-28 (2017-02-28 KF § 26)
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §231) KSF 2017/340
Meddelande om beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-22, KSAU §153 i
Höörs
Årsarvode 2018 ny 180110.xlsx
Förtrvalda m månadsarvode e1701-1712 (18-05-22).xlsx
Arvodesbestämmelser m fasta arvoden 20180604.docx

