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Förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2014 §§ 204 och 205 uppdra åt 
undertecknad att utarbeta ett förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda med anledning av då föreliggande förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige och reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 §§ 80 och 81 anta 
med smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige och 
reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Bilagt denna skrivelse finns förslag till reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda. Följande kommentarer finns beträffande förslaget 
 

 § 7 b: Revideringen föranleds av att det från och med den 1 januari 2015 finns två 
utskott till kommunstyrelsen, allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. 
Förslaget innebär att ordförande i bildnings- och sociala utskottet får en 
sysselsättningsgrad med 90 procent. 

 § 8: Tillägg har gjorts med ”och i förekommande fall vice ordförandes” vilket 
huvudsakligen avser förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige.  

 § 8: Förtydligande föreslå med ”valberedningens eller annat organs som 
ordförandeskapet avser” Begreppet ”annat organs som ordförandeskapet avser” syftar 
huvudsakligen på revisionen. 

 § 8: Bestämmelser gällande oppositionsrådet tas bor och bestämmelser gällande 
gruppeldare tillförs. Förslaget innebär en sysselsättningsgrad med fem procent för 
respektive gruppledare. 

 § 18: Förslaget innehåller att fasta arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
Detta görs i dagsläget. 

 § 18: Förslaget är att arvode för fullmäktige utbetalas en gång per månad, i praktiken 
är det förhållandet i dagsläget. 

 § 19: Kravet på årlig uppföljning till allmänna utskottet föreslås tas bor, allmänna 
utskottet får en uppföljning om de beslutar om detta. 

 § 19: Förslaget innebär att samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
styrelser i början av varje mandatperioden ges rätt till  en genomgång och/eller 
utbildning om regelsystemet. 

  



   

 
 
 
 

 Villkor, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande, utskottsordförande och gruppledare -  
Kommunfullmäktiges ordförande: Föreslagen ändring görs med anledning av att i 
beslutad organisation från och med den 1 januari 2015 finns inga fasta beredningar till 
kommunfullmäktige. 

 Villkor, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande, utskottsordförande och gruppledare – 
Gruppledare: Begreppet ”i förekommande fall partier” syftar på de fall där flera partier 
enats om att utse en gemensam gruppledare. 

 Utöver vad som anges i förslaget har mindre redaktionella ändringar gjorts. 
 
Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vidare föreslå 
fullmäktige besluta att dessa bestämmelser träder i kraft från och med den 1 januari 2015. 
 
 
 
 
 
Anders Andersson 
Kanslichef 
 
 

 

 

 


























