Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
i Falkenberg
2014-11-11

§ 61

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Falkenbergs kommun 2015 - 2018, vissa kompletteringar
Arbetsgivarutskottets beslut

Arbetsgivarutskottet beslutar att, i egenskap av Arvodeskommitté, föreslå Kommunstyrelsen
tillstyrka Kommunfullmäktige besluta
1.
2.

att deltidsarvoderad förtroendevald (kommunråd), erhåller arvode motsvarande
20 000 kr/mån och med en tidsåtgång motsvarande 40 %
att det begränsade arvodet (månadsarvodet) för Arbetsgivarutskottets ordförande
skall vara 3 400 kr och för vice ordförande 1 700 kr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt arbetsgivarutskottet att se över de fasta
arvodena för vice ordf. i arbetsgivarutskottet och att samtidigt se över arvodets omfattning
och storlek för det andra kommunrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen har föreslaget att sysselsättningsberedningen läggs ner och
att dessa frågor lyfts över till arbetsgivarutskottet. Enligt kommunstyrelsens reglemente är
arbetsgivarutskottet kommunens yttersta arbetsgivarföreträdare i löne-kollektivavtals- och
pensionsfrågor samt kommunfullmäktiges arvodeskommitté.
Sysselsättningsberedningen arbetar med allmänna sysselsättningsfrågor i kommunen. Inom
kommunstyrelseförvaltningen finns denna kompetens främst hos FAMI, medan
Arbetsgivarenheten har den arbetsrättsliga kompetensen. En avvägning har gjorts att
sysselsättningsfrågor snarare hör hemma hos arbetsgivarutskottet än hos
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Med anledning av detta anser kommunstyrelseförvaltningen att arbetsgivarutskottet får en
större tyngd och att utskottet därför bör utökas från dagens 3 ledamöter till 5 ledamöter och
att utskottet även får 3 ersättare. Förändring ska därför göras i kommunstyrelsens
reglemente. Förändringen medför att vice ordförande även bör få ett begränsat arvode i
likhet med andra kommunala organ av samma storlek.
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Ekonomi
För närvarande sammanträder arbetsgivarutskottet och sysselsättningsberedningen sex
gånger per år till en kostnad av 72 000 kr. Om sysselsättningsberedningen uppgår i
arbetsgivarutskottet skulle detta dels leda till att utskottet bör utökas, dels att utskottets
sammanträden kommer att öka. I det fall det nya utskottet sammanträder elva gånger per år
kommer den totala kostnaden att bli ca144 400 kr.
Kostnaden för deltidsarvoderat kommunråd, 40 %, kan beräknas till 310 000 kr inkl. PO.
Vid protokollet
Peter Axelsson
Protokollet justerat 2014-11-12 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
Eva Otterdahl
Beslutet expedieras till:
KS
Lotta Gunnarsson
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