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§7

KS2018/48

Revidering av arvodesreglemente, samt arvodesbilaga, för
förtroendevalda i Bollebygds kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arvodesreglementet med bilaga ändras enligt följande:
30 % = 16 824 kr/mån för ordförande och 15 % = 8 412 kr/mån för vice ordförande i de nya
nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden, att börja gälla från den 1 mars 2019.
I arvodesreglementet justeras texten gällande jourersättning till följande: "Till ordförande i sociala
utskottet, som utses av socialnämnden, utgår särskild jourersättning med det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga. Om ordförande är förhindrad att fullgöra sin tjänstgöring ska
ersättare utses av socialnämnden. Vid beräkning av jourersättning till ersättaren divideras
årsarvodet med 365 dagar och multipliceras därefter med antal jourdygn."
Valberedningen får i uppdrag att bereda och lägga fram förslag till nytt arvodesreglemente
inklusive arvodesbilaga som kan antas av kommunfullmäktige senast på sammanträde den 14
december 2019, för att börja gälla från den 1 januari 2020.
Reservation
Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Emma Isfeldt (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för Lars-Erik Olssons förslag.
Ärendet
Inför ny mandatperiod 2018-2022 har arvodesreglemente för kommunens förtroendevalda
reviderats och antagits av kommunfullmäktige, i juni 2018. Enligt kommunallagens 5 kap 28 § ska
kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd
eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende,
om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet på sammanträde den 9 januari 2019, §
1.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Arvodesreglementet med bilaga ändras enligt följande:
30 % = 16 824 kr/mån för ordförande och 15 % = 8 412 kr/mån för vice ordförande i de nya
nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden, att börja gälla från den 1 mars 2019. I
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arvodesreglementet justeras texten gällande jourersättning till följande: "Till ordförande i sociala
utskottet, som utses av socialnämnden, utgår särskild jourersättning med det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga. Om ordförande är förhindrad att fullgöra sin tjänstgöring ska
ersättare utses av socialnämnden. Vid beräkning av jourersättning till ersättaren divideras
årsarvodet med 365 dagar och multipliceras därefter med antal jourdygn." Valberedningen får i
uppdrag att bereda och lägga fram förslag till nytt arvodesreglemente inklusive arvodesbilaga som
kan antas av kommunfullmäktige senast på sammanträde den 14 december 2019, för att börja
gälla från den 1 januari 2020.
Ledamöternas förslag till beslut
Lars-Erik Olsson (S) föreslår följande avseende arvodesbilagan: 40 % ordförande och 25 % för
vice ordförande i de nya nämnderna socialnämnden och utbildningsnämnden, att börja gälla från
den 1 mars 2019.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels valberedningens, dels Lars-Erik Olssons
(S). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
valberedningens förslag.
Reservation
Lars-Erik Olsson (S), Beatrice Ekelund (S) och Emma Isfeldt (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för Lars-Erik Olssons förslag.
Beslutsunderlag
 §1 Revidering av arvodesreglemente samt arvodesbilaga
 §156 Kf Revidering av arvodesreglementets bilaga - uppdrag till valberedningen
 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun, mandatperioden 20182022
 Bilaga för fasta arvoden 2019
Skickas till
Kommunfullmäktige
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