§ 69
Arvodering av vice styrelseordförande i de kommunala bolagen
KS 2015-416
Beslut
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta arvoderingsförslag av vice styrelseordförande i de kommunala bolagen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-02
Kommunfullmäktige § 223, 2016-10-25
Bilaga till ersättningsbestämmelser (2015-2018) Kommunala bolag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2016-10-25 i § 223 att återinrätta vice
ordförande i de av kommunen helägda bolagen så snart erforderliga ändringar i
bolagsdokumenten beslutats av kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade därtill att
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att lämna förslag till kommunfullmäktige vad
avser arvodering av vice styrelseordförande i bolagen.
Under förra mandatperioden arvoderades vice ordförande med hälften av
ordförandearvodet. Framtaget förslag bygger på den fördelningen.
Ekonomi
Förslaget bör inte leda till högre kostnader för bolagen då berörda förtroendevalda tidigare
förmodligen ersatts genom timersättning vid utförande av dessa uppdrag.
Vid protokollet
Anton Helgman

Protokollet justerat 2016-12-19 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande
Anton Helgman

2017-01-01

Kommunala Bolag

ARGUS § 69/2016
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
I

Förlorad pensionsförmån
Verifierat belopp

§6

Förlorad semesterförmån
Verifierat antal förlorade semesterdagar

§8

Begränsat arvode
Månadsarvoden

Ordf.

Vice ordf.

Falkenbergs Bostads AB

5 900

2 950

Falkenbergs Energi AB
Falkenbergs Näringsliv AB

5 900
3 700

2 950
1 850

Falkenbergs Stadshus AB
3 700
Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB 3 600

1 850
1 800

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.

Kommunala Bolag

2017-01-01
ARGUS § 69 /2016

§ 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.

