Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
i Falkenberg
2017-12-13

§ 71
Årlig ändring i arvodesreglementet. KS 2017-572
Beslut
Arbetsgivarutskottet beslutar
1 I egenskap av Arvodeskommitté, att fr.o.m. 2018-01-01 höja årsarvoden, begränsade
arvoden och sammanträdesersättningar i enlighet med förslag (Bilaga 1).
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala

bolagen i enlighet med förslag (Bilaga 2).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-12-06
Bilaga 1 – Bilaga till ersättningsbestämmelser (2015-2018)
Bilaga 2 – Bilaga till ersättningsbestämmelser (2015-2018) Kommunala bolag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i juni 2014 ”Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda 2015-2018”. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra åt
Arvodeskommittén att årligen göra ”en översyn av arvodets storlek med beaktande av
löneutvecklingen inom kommunal verksamhet”. Översynen skall omfatta årsarvoden
(Kommunråden och Oppositionsråd), begränsade arvoden (ordf. och vice ordf. i nämnder
mm) samt arvoden för sammanträden. 2017 års löneöversyn har varit sifferlöst förutom
avseende Kommunal, där utrymmet kan baseras på 530 kr./anställd, vilket totalt motsvarar
ca 2,2 %. Därtill gjordes en satsning på undersköterskegruppen vilket resulterade i att
utfallet för Kommunal blev 2,95 %. Extra lokala satsningar gjordes även på rektorer,
förskolechefer och socialsekreterare. Den totala löneökningen för kommunen blev 2,79 %.
Förslaget innebär att ersättningar och arvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2018-01-01 höjs
med ca 2,8 %.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-25 beslutades under § 223 att
”Beslut angående förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen fattas av kommunfullmäktige”.
Ekonomi
Förslaget innebär att kostnaderna för den politiska verksamheten, när det gäller arvoden
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och sammanträdesersättningar, ökar med 2,8 %.

Vid protokollet
Anton Helgman
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