Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
i Falkenberg
2016-12-14

§ 68
Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag.
KS 2017-19
Beslut
Arbetsgivarutskottet beslutar
1 I egenskap av arvodeskommitté, att fr.o.m. 2017-01-01 höja årsarvoden, begränsade
arvoden och sammanträdesersättningar i enlighet med förslag (Bilaga 1).
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
2 Anta förändringar av ersättningar och arvoden till styrelseledamöter i de kommunala
bolagen i enlighet med förslag (Bilaga 2).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-02
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. 2016 års löneöversyn har varit sifferlöst förutom
avseende Kommunal, där utrymmet kan baseras på 520 kr./anställd, vilket totalt motsvarar
ca 2,2 %. Därtill gjordes en satsning på undersköterskegruppen vilket resulterade i att
utfallet för Kommunal blev strax över 3 %. Extra lokala satsningar gjordes även på
lärargrupperna och framförallt socialsekreterarna. Den totala löneökningen för kommunen
blev 3,11 %, då lärarna utgör en stor andel av de anställda. Förslaget innebär att ersättningar
och arvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2016-01-01 höjs med ca 3,1 %.
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”.
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Ekonomi
Förslaget innebär att kostnaderna för den politiska verksamheten, när det gäller arvoden
och sammanträdesersättningar, ökar med 3,1 %.
Vid protokollet
Anton Helgman
Protokollet justerat 2016-12-19 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande
Anton Helgman
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2017-01-01
Bilaga 1
BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER (2015-2018)
§4

Förlorad arbetsinkomst

I

Verifierat belopp

II

Schablonberäknat belopp:
Sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar
165 timmar
= ers/tim

§5

Förlorad pensionsförmån

I

Verifierat belopp

§6

Förlorad semesterförmån
Verifierat antal förlorade semesterdagar

§8

Heltids- och deltidsarvoderad förtroendevald
Heltidsarvoderad förtroendevald (kommunråd), tillika ordförande i kommunstyrelsen,
erhåller arvode motsvarande 62 800 kr/mån.
Deltidsarvoderad förtroendevald (kommunråd), erhåller arvode motsvarande
21 300 kr/mån. och med tidsåtgång motsvarande 40 %.
Heltidsarvoderad förtroendevald (oppositionsråd), erhåller arvode motsvarande 53 200
kr/mån.
Kommunråd och oppositionsråd har rätt till ledighet som motsvarar
semester för anställda i kommunen.
Kommunråd och oppositionsråd har inte rätt till annat kommunalt arvode, eller
sammanträdesersättning, än sitt månadsarvode jämte tillägg därtill som motsvarar
semesterdagstillägg för arbetstagare anställda i kommunen.
Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige skall dock alltid
utbetalas.

2017-01-01
Bilaga 1
§9

Begränsat arvode
1. Till nedanstående utbetalas enbart fast månadsarvode. Arvode för sammanträde
med kommunfullmäktige skall dock alltid utbetalas.

Ordf.
2:e Vice ordf.
Barn- och utbildningsnämnden
24 000
12 000
Socialnämnden
24 000
12 000
(ovanstående motsvarar tidsåtgång om 45 % resp. 22,5 % av oppositionsråd)
2. Till nedanstående utbetalas ersättning utöver det fasta månadsarvodet under
förutsättning att uppdraget inte ingår i det fasta arvodet.
Månadsarvoden
Kommunfullmäktige
Bygglovsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Teknisk nämnd
Socialnämndens sociala utskott.
(beredskapsersättning 400 kr./vecka)
KF valberedning
Valnämnd
Revisionen
Överförmyndarnämnd
Servicenämnd
Kommunstyrelsen
Ledamot i KSAU
Ersättare i KSAU
Arbetsgivarutskottet

Ordf.
6 400
5 900
5 900
5 900
5 900
5 900

2:e Vice ordf.
1 800 (båda)
2 950
2 950
2 950
2 950
2 950

530
1 600
3 600
3 600
3 600

(enbart valår)
1 800
1 800
1 800

9 600
4 800
3 600

1 800

Vid eventuellt dubbla arvoden inom samma verksamhetsområde skall endast det högre
utgå med undantag av Sociala utskottet. Därtill gäller att ingen förtroendevald kan
uppbära mer i ersättning än KS-ordföranden.
Utbetalning av begränsat arvode sker löpande innevarande månad.
För förtroendevald som uppbär arvode enligt punkt 2 ovan ingår följande
åligganden i det fasta månadsarvodet och skall därmed inte vara
ersättningsberättigat
Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete,
Överläggning med tjänsteman eller annan anställd,
Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e dyl,
Besök på förvaltningen för information, utanordning och/eller påskrift av
handling,
Mottagning av allmänheten, telefonsamtal e dyl,
Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

2017-01-01
Bilaga 1

§ 10

Arvode för sammanträden mm
För

heldagssammanträde utgår
halvdagssammanträde
Per timma

1 700 kronor
1 060 ”
212 ”

Vid mer än ett sammanträde och/eller annan tjänstgöring under samma
dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person
inte överstiga ett helt dagarvode (undantag för kommunfullmäktigeledamot). Den förtroendevalde skall informera i förekommande fall.
Vid kommunfullmäktige utgår arvode med 1 060 kr oavsett sammanträdets längd och
oavsett tidigare sammanträden under dagen.
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde e.dyl. kan ersättning motsvarande ett
helt dagarvode utbetalas, om så är skäligt.
§ 11

Arvode för övrig ersättningsberättigad tjänstgöring
Ersättning utgår med 212 kr/timma. Den totala ersättningen får dock inte överstiga ett
helt dagarvode.

§ 12

Restidsersättning
Ersättning utgår med 212 kr. i det fall avståndet mellan förtroendemannens bostad och
sammanträdeslokalen är mellan 20-40 km och 424 kr, i det fall avståndet överstiger 40
km.

2017-01-01

Kommunala Bolag

Bilaga 2
BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER
§4

Förlorad arbetsinkomst

I

Verifierat belopp

II

Schablonberäknat belopp:
Sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar
165 timmar
= ers/tim

§5
I

Förlorad pensionsförmån
Verifierat belopp

§6

Förlorad semesterförmån
Verifierat antal förlorade semesterdagar

§8

Begränsat arvode

Månadsarvoden
Falkenbergs Bostads AB
Falkenbergs Energi AB
Falkenbergs Näringsliv AB
Falkenbergs Stadshus AB
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB

(2015-2018)

Ordf.
5 900
5 900
3 700
3 700
3 600

Till de med begränsat arvode utbetalas ersättning enligt §§ 2, 3 och 9 utöver det fasta
månadsarvodet under förutsättning att uppdraget inte ingår i det fasta arvodet.
För förtroendevald med begränsat arvode enligt ovan ingår följande
åligganden och skall därmed inte vara ersättningsberättigat.
-

Rutinmässigt följande av arbetet vid bolaget,
Överläggning med tjänsteman eller annan anställd,
Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e dyl,
Besök på bolaget för information, utanordning och/eller påskrift av handling,
Mottagning av allmänheten, telefonsamtal e dyl,
Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
Heltids- eller deltidsengagerad förtroendevald i Falkenbergs kommun har inte
samtidigt rätt till begränsat arvode.

2017-01-01

Kommunala Bolag

Bilaga 2

§ 10

Arvode för sammanträden mm
För

heldagssammanträde utgår
halvdagssammanträde
Per timma

1 700 kronor
1 060 ”
212 ”

Vid mer än ett sammanträde och/eller annan tjänstgöring under samma
dag får det totala arvodet enligt denna punkt för en och samma person
inte överstiga ett helt dagarvode (undantag för kommunfullmäktigeledamot). Den förtroendevalde skall informera i förekommande fall.
Vid kommunfullmäktige utgår arvode med 1 060 kr oavsett sammanträdets längd och
oavsett tidigare sammanträden under dagen.
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde e.dyl. kan ersättning motsvarande ett
helt dagarvode utbetalas, om så är skäligt.
§ 11

Arvode för övrig ersättningsberättigad tjänstgöring
Ersättning utgår med 212 kr/timma. Den totala ersättningen får dock inte överstiga ett
helt dagarvode.

§ 12

Restidsersättning
Ersättning utgår med 212 kr. i det fall avståndet mellan förtroendemannens bostad och
sammanträdeslokalen är mellan 20-40 km och 424 kr, i det fall avståndet överstiger 40
km.

