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Datum

2002-09-10

Bilaga 1
2

Beslutande

Ledamöter::

Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf
Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf
S Anders Larsson (s) 1:e v ordf
Birgit Larsson (fv)
Sven Karlson (fv)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
John-Åke Ericsson (kd)
Bo Carlsson (c)

ersatt av Ann-Britth Fröjd (c)

Lars G Blomgren (fp)
Per Sjödahl (mp)
Anne Sophie Aronsson (s)
Lars-Göran Ljunggren (s)

ersatt av Sonja Pettersson (s)

Marie Dahlin (s)
Stina Persson (s)
Lutz Rininsland (v)

ersatt av Sven G Johansson (s)

Bilaga 2
3
Närvarande ersättare

Roger Karlsson (fv)
Anders Forsström (m)
Gunnar Lidell (m)

Övriga deltagande

Kanslichefen Pär Cederqvist
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
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Ordförandeinformation
Redovisning från de fortsatta förhandlingarna med statens utredningsman
Jörgen Andersson angående Vänersjöfarten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar erhållen information.
_______

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad

4

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 210

Blad

2002-09-10

5

Redovisning från arvodesberedningen (dnr 2002.256)
Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 2002-06-18, § 175, att tillsätta en
arvodesberedning om fem ledamöter. Beredningen skulle lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser inför kommande mandatperiod. Beredningen skulle
särskilt se över eventuella ändringar föranledda av beslut om föränd ringar i den
politiska organisationen. Beredningens förslag skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2002 och beslutas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 september 2002. Till ledamöter i beredningen utsågs Roger
Karlsson (fv), ordförande, S Anders Larsson (s), v ordförande, Anders Forsström
(m), Ann-Britth Fröjd (c), och Sven G Johansson (s).
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2002-09-04, § 203, redovisade arvodesberedningen sitt arbete. Efter överläggningar justerades beredningens förslag.
Kommunstyrelsen föreslog att ett nytt förslag, i enlighet med dagens revidering,
skulle tas upp vid ett extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den
10 september.
Vid dagens sammanträde redovisade ordföranden beredningens förslag med ytterligare justering, innebärande att arvode till kommunstyrelsens vice ordförande skulle
reduceras med ett halvt basbelopp, vilket skulle ge ett årsarvode om 10 ½ basbelopp.
Efter dialog med olika grupperingar redovisades ett justerat förslag innebärande
att kommunstyrelsens vice ordförande skulle ha ett årsarvode om 10 ½ basbelopp. Härutöver bygger alla arvoden i förslaget på 11 basbelopp. I övrigt låg
berednings förslag fast. Detta förslag, se bilaga 3, med ovan redovisad justering, antogs som beredningens förslag till vilket Marie Dahlin (s) yrkade bifall.
Per Sjödahl (mp) yrkade följande förändringar i beredningens förslag
Kommunstyrelsen
Ordf 11 basbelopp
v ordf 9 basbelopp
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasienämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Justerande sign

Ordf %
12
10
10
30
20
25
40

Utdragsbestyrkande

v ordf %
4
5
5
12
8
10
15

2 v ordf %
0
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Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens
justerade förslag och Per Sjödahls (mp) ovan redovisade yrkande och fann att
enligt hans mening kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens justerade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastslår att arvodesberedningens redovisade förslag skall
ligga till grund för den fortsatta översynen av arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda dock med justeringen att kommunstyrelsens vice ordförande
skall ha ett årsarvode om 10 ½ basbelopp.
Kommunstyrelsen beslutar
för egen del att tacka arvodesberedningen för utfört arbete och entlediga
densamma från sitt uppdrag.
_______
Reservation
Per Sjödahl (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_______
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Bilaga 3
Till kommunstyrelsen
Förslag till ändrade regler för arvoden mm till kommunens förtroendevalda
Kommunstyrelsen utsåg den 18 juni 2002 ledamöter till en beredning som fick till uppgift att se över
dokumentet ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda”. Beredningen
har bestått av Roger Karlsson, ordförande, S Anders Larsson, v ordförande, Anders Forsström,
Ann-Britth Fröjd och Sven G Johansson.
Beredningen har arbetet med målsättningen att kunna avge ett förslag som politiskt skulle kunna
behandlas före valet. Detta är givetvis problematiskt mot bakgrund av den korta tid som stått till
förfogande samt att de förändringar i organisationen som kan tänkas ske under nästa mandatperiod
inte är klarlagda. Av detta skäl har beredningen valt att lägga fram några principer som skall vara
vägledande för ett slutgiltigt förslag till arvodesbestämmelser för den kommande mandatperioden.
Utifrån ovan angivna förutsättningar avger arvodesberedningen följande förslag.
1 Sammanträdesersättningsnivån
Beredningen har konstaterat att nuvarande regler som utgår från basbeloppet inte är tillfredsställande
vid jämförelse med den löneutveckling som skett under den gångna mandatperioden. För att komma
i balans och för att få en rimlig utgångspunkt har beredningen gjort en beräkning av löneutveckling för
den gångna mandatperioden
Förslaget från beredningen är att sammanträdes ersättning skall utgå med 180 kr för den första
sammanträdestimmen och att ingen åtskillnad görs mellan ordinarie ledamöter och ersättare(idag
utgår ersättning med 205 kr till ordinarie ledamot och 102 kr till ersättare).
Därefter skall ersättning utgå med 120 kr per timme(idag utgår ersättning med 102 kr per timme).
Årlig uppräkning av arvodet skall ske utifrån en sammanvägning av de kommunanställdas
löneutveckling.
2 Arvode till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
Beredningen har fört samma resonemang som ovan när det gäller arvoden till kommunalråden det vill
säga att basbeloppets utveckling inte är tillfredsställande vid en jämförelse med löneutvecklingen. Av
detta skäl föreslås att arvodet till kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande skall utgå
från tolv respektive elva basbelopp (idag gäller elva respektive tio basbelopp).
Årlig uppräkning av arvodet skall ske i enlighet med vad som anges under p 1 ovan.
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3 Förlorad arbetsförtjänst
Enligt nuvarande regler är eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst kopplat till arvodesdelen.
Den som förlorar arbetsförtjänst för ett kommunalt sammanträde är sålunda inte berättigad till någon
särskild ersättning för inkomstförlusten om denna är täckt av utgående arvode.
Beredningen har funnit att det finns anledning att ändra detta för att nå tankegångarna i gällande
lagstiftning, som innebär att man inte skall behöva förlora arbetsinkomst för att man har ett
kommunalt förtroendeuppdrag. Förslaget från beredningen är att kompensation för styrkt förlorad
arbetsinkomst skall ges upp till 175 kr per timme.
Beredningen konstaterar att detta förslag sannolikt kommer att medföra ökade kostnader men någon
beräkning av detta har inte kunnat genomföras.
4

Årsarvoden

Utgångspunkten för beräkningen av årsarvodena föreslås ändras i konsekvens med vad som ovan
angivits om löneutvecklingen innebärande att basen skall vara elva basbelopp och att årlig
uppräkning fortsättningsvis skall ske utifrån kommunanställdas löneutveckling.
Beredningen föreslår också att förändringar skall ske i de procentsatser som reglerar respektive
årsarvode. Förslaget i denna del framgår av bilaga.
Arvodesberedningen är ense om förslaget enligt ovan och att detta skall ligga till grund för ett fortsatt
arbete med översyn av regelsystemet. Till detta finns också vissa förslag om redaktionella ändringar
samt förbättringar för handikappade mm. ’
Arvodesberedningen föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå att arvodesberedningens redovisade
förslag skall ligga till grund för den fortsatta översynen av arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda.”
Arvodesberedningens ledamöter anser sig härmed ha fullgjort sitt uppdrag och hemställer att
bli befriade från detta.
Vänersborg den 5 september 2002
Roger Karlsson (fv)

S Anders Larsson (s)

Anders Forsström (m)

Ann-Britth Fröjd (c)

Sven G Johansson (s)
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Årsarvoden

Kommunfullmäktige

ordf
%

v ordf
%

2 v ordf
%

15

7,5

0

Kommunstyrelsen

Ledam
%

5

Byggnadsnämnden

12

6

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

12

6

Barn- och ungdomsnämnden

30

15

Gymnasienämnden

20

10

Samhällsbyggnadsnämnden

25

12,5

Socialnämnden

40

20

Överförmyndarnämnden

12

6

Valnämnden

2

1

Revisionen

5

4

3

Personal- och förhandlingsutskottet

12

6

0

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

