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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/184

§ 26 Revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
”Arvodesreglemente 2017-2018” fastställs och ersätter ”Till dig som är förtroendevald”,
bilaga § 26.

Ärendebeskrivning
Kanslichef Gunilla Dencker Skog föredrog ärendet.
Bestämmelserna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda finns i 4 kap.
kommunallagen (KL). Dessa bestämmelser instiftades för att underlätta kommunernas
rekrytering av förtroendevalda och öka deras möjligheter att kunna behålla dem. Den
ekonomiska ersättningen för uppdragen ansågs i detta hänseende vara en betydelsefull
faktor. Regleringen av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner är indelad i en
obligatorisk del (kommuns och landstings skyldighet att ersätta förlorad arbetsinkomst
med mera i 4 kap. 12 - 13 §§ KL) och en frivillig del (bestämmelserna om
kostnadsersättningar och arvoden i 4 kap. 14- 15 a §§ KL).
Att alla valbara medborgare så långt som det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig
kommunala förtroendeuppdrag var anledning till införandet av obligatoriska regler om
ersättning för förlorad arbetsinkomst och vissa andra förmåner.
En politiskt tillsatt arbetsgrupp har i sammarbete med kommunledningskontorets
tjänstemän arbetat fram nya arvodesbestämmelser för Höörs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att istället föreslå att de nya reglerna ska
träda i kraft den 1 januari 2019 då den nya mandatperioden börjar för att alla
förtroendevalda ska kunna förutse sina ersättningar för de uppdrag de åtagit sig.
Förvaltningen har därför omarbetat reglementet så att det finns ett reglemente för
perioden fram till nästa mandatperiod där nuvarande ersättningsnivåer kvarstår men de
oklarheter som funnits i det tidigare reglementet klargörs och nya rutiner fastställs.
Kommunstyrelsen har beslutat att det reglemente som ska börja gälla nästa mandatperiod
återremitteras och att handläggningen ska vara vilande tills dess SKL:s analysgrupp gjort
en genomlysning av kommunen.
På begäran av kommunstyrelsen har beslutsunderlaget kompletterats med ett dokument
som visar vilka bestämmelser i ”Till dig som är förtroendevald” som ändrats och var
bestämmelserna återfinns i ”Arvodesreglemente 2017-2018. Istället för gul markering av
ny text har detta markerats i kommentarer. Borttagen text markeras genom överstrykning.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Arvodesreglemente 2017-2018, 2017-02-06.docx (förslag till nytt arvodesreglemente)
2. Ändringar i nu gällande reglemente.docx (översikt över förändringar)
3. Till dig som är förtroendevald.docx (nu gällande reglemente)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §316).doc
(arvodesreglementets förslag ska inte gälla för innevarande mandatperiod)
5. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §259).doc (återremiss)
6. Exempel på mötesblankett.doc
7. Blankett Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån och pensionsförmån.docx
8. Intyg om förlorad arbetsförtjänst.docx
9. Blankett Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.docx
10. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §48).doc
11. Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda KF - bildspel.pptx
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