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Svar på motion om minskning av politiska löner
Sammanfattning av ärendet
Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD),
Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD),
Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 10 mars 2015
inkommit med en motion om minskning av politiska löner.
Motionärerna vill att samtliga politiska arvoden sänks med minst 10
procent. Kommunfullmäktige har den 19 mars 2015 § 44 överlämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Arvoden och bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige så sent som den 18
juni 2014 § 61. För att undvika att hamna i jävsituation beslutar
kommunfullmäktige om arvoden och bestämmelser innan
mandatperioden som de är tänkta att gälla på har inletts. Innan
mandatperioden vet man inte vem som kommer sitta på vilken plats,
vilket innebär att roller diskuteras istället för namn. När
mandatperioden har börjat vet man vem som har vilken roll, vilket gör
det olämpligt att diskutera arvoden.
Förhoppningen är att helt undvika att diskutera arvoden och
arvodesbestämmelser under pågående mandatperiod, förutom vid de
tillfällen när eventuella fel har påträffats.
I motionen presenteras nyckeltal för åren 2010-2012 från olika
kommuner i Bollebygds närhet. Om nyckeltal för 2013 saknades när
motionen skrivs är oklart, men idag finns nyckeltal för såväl 2013 och
delvis även för 2014 publicerade på Kolada (kommun- och
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landstingsdatabasen). Bollebygds nyckeltal för 2014 är inskickade, men
ännu inte publicerade. Nyckeltalen för 2013 och 2014 visar att den
kraftiga ökning som Bollebygd gjorde åren 2011 och 2012 har minskat.
Motionärernas nyckeltal mäter ”nettokostnad nämnd- och
styrelseverksamhet, kronor/invånare”. Eftersom det finns politisk
verksamhet som enligt lag måste finnas, oavsett storlek på kommun så
blir det fel att jämföra närliggande kommuner med varandra. En bättre
jämförelse blir det däremot om man jämför kommuner i samma storlek
med varandra då nyckeltalen visar på nettokostnad per invånare. Vid
dessa jämförelser utmärker sig Bollebygd inte.
För ärendet aktuella handlingar
- Motion från Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD),
Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson
(SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter
Andersson (SD),
2015-03-10
- Svar på motion om minskning av politiska löner,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 maj 2015 § 36
Yrkande
Daniel Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Peter Rosholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och dels Daniel Perssons
(SD) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Reservation
Yvonne Andrén (C) och Daniel Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
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