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Arvodeskommittén

Arvodeskommitténs sammanträde 2021-06-01
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Meddela närvaro:
Information:

Storskär, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela närvaro till johanna.frunck@vaxholm.se
Syftet med sammanträdet är att fortsätta arbetet med att ta fram ett
arvodesreglemente för nästkommande mandatperiod.

Ärende Beskrivning

Föredragande

1

Justering och fastställande av föredragningslistan

2

Arbete med arvodesreglemente inför kommande
mandatperiod

Mailis Dahlberg (C)
Ordförande

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Johanna Frunck
Sekreterare

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Arvode för partiernas gruppledare
Partier som är representerade i kommunfullmäktig, anmäler till KF vem som är gruppledare
för partiets ledamöter. Arvodet fördelas lika utifrån det antal ledamöter partiet erhåller i det
allmänna valet. Storleken på arvodet regleras i stadens arvodesreglemente.
Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan kommunledningen,
kommunstyrelsens presidium och det parti de representerar. Gruppledarens arvode
inkluderar att leda det politiska arbetet för partiet i kommunfullmäktige, informera KF.s
presidium om när/frånvaro och vid behov kontaktar ersättare, informera partimedlemmar
om kommunens arbete och verksamhet, samordna mellan övriga gruppledare vid behov och
vara kontaktperson för partiet i kommunpolitiska frågor.
Arvodet för gruppledare är fastställt utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång.
Gruppledaren ska även delta i informationsmöten/beredningar som syftar till att förankra
frågor politiskt.
Gruppledarens arvode är ett årsarvode som betalas ut per månad. Arvodet kan delas av
högst två ledamöter i kommunfullmäktige, vilket anmäls till kommunkansliet i samband med
att vederbörande utsetts till gruppledare. Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning
för uppdraget som gruppledare. I Vaxholms arvodesreglemente avsätts ….. tusen kronor att
fördelas per mandat i KF.
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Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Vaxholms stad

Riktlinjer för arvodering
Med förtroendevald avses i kommunallagen, ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder
och de beredningar, kommittéer som fullmäktige/kommunstyrelsen tillsätter.
Förtroendeuppdraget innebär ett politiskt ledarskap som i grunden handlar om att vårda
förtroendet från medborgarna och att samtidigt fatta och genomföra beslut och
prioriteringar med ansvar för helheten. Förtroendevaldas beslut är angelägna för
medborgarna och påverkar vardagen i olika skeden av livet.
Den kommunala självstyrelsen bidrar till att föra besluten närmare medborgarna, den ökar
möjligheten till politiskt deltagande för dem som vill vara med och forma framtiden.
Demokratin bygger på att våra förtroendevalda speglar mångfalden av medborgarna i
staden. De politiska partierna har i detta ett gemensamt ansvar för de som utses till de olika
uppdragen.
I grunden bygger vårt demokratiska samhälle på att medborgare engagerar sig i politiken och
åtar sig förtroendeuppdrag och att de enligt kommunallagen får skälig ersättning för de
arbetsuppgifter de utför. I uppdraget som politisk förtroendevald finns också ett stort ansvar
för tonläget i det politiska arbetet och i offentliga samtalet.
Arvoden utbetalas dels som årsarvode med beaktande av uppdragets omfattning. Arvode för
närvarande ledamöter vid sammanträden/förrättningar är utformade så att de omfattar tid
för inläsning av handlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet.
Ersättningar för de olika förtroendeuppdragen regleras i detta reglemente.
.
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Underlag till Arvodeskommittén

2021 05 21

Från:
Sara Strandberg (V)
Rickard Gille (-)
Lars Lindgren (M)

Riktlinjer för arvodering / Dokumentstruktur / Principiella synpunkter
Riktlinjer för arvodering
Utöver vad som stadgas i KL 5 Kap avseende förmåner gäller följande riktlinjer för arvodering av
förtroendevalda i Vaxholms Stad.
Arvoden för förtroendevalda syftar till att ge skälig ersättning för förväntat utfört arbete. Åligganden
för kommunalråd, nämndordförande samt 1 o 2 vice, nämndledamöter och ersättare, gruppledare
samt för justeringsperson framgår av arvodesreglementets bilaga 2.
Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro.
Sammanträdesarvodet är så tilltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av
underlag, inställelse-återgång samt övriga förberedelser inför sammanträdet.
Det enskilda arvodesbeloppet avseende fasta arvoden fastställs med beaktande av
bedömt behov av arbetsinsats till viss procentandel av ett
basarvode. Procentandel och arvodesbelopp framgår av bilaga 1.
Basarvodet fastställs utifrån det arvodesbelopp som utges till ledamöterna vid
Sveriges Riksdag. Basarvodet utgör 100 % av riksdagsledamöternas arvode per år
och justeras när deras arvode förändras.
Fast arvode i form av månadsarvode utgår normalt till ordförande samt 1:e och 2:e
vice ordförande i nämnder och styrelser. Det fasta arvodet omfattar ersättning för
allt som ingår i uppdraget med undantag för protokollsjustering.
Arvode till gruppledare ska utformas så att även små partier representerade i KF ges skälig
ekonomisk möjlighet att utföra gruppledaruppdraget.

Dokumentstruktur
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad
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Riktlinjer för arvodering
Allmänna bestämmelser
Fasta arvoden
Ersättningar
Utbetalning och tolkning
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Bilaga 1

Arvoden och ersättningar

Bilaga 2

Åligganden

Principiella synpunkter
Det är det arbete som är förenat med uppdraget som ska ersättas (KL- Kap 5 §16). Därmed behöver
omfattning och innehåll på arbetet för de olika uppdragen uppskattas och beskrivas. Detta gäller
även arbetet som ledamot. Därav behov av Bilaga 2.
Om ett uppdrag t.ex. bedöms kräva 15% av en heltid blir arvodet (enligt riktlinjerna) 15% av
basarvodet. Om det ger ”för högt arvode” så ska basarvodet justeras ner för att t.ex. utgöras av 85%
av riksdagens arvoden. Strävan ska vara att procentsatsen motsvarar bedömd arbetsmängd. Den här
principen säger att alla uppdrag har samma lönenivå men ersättningen varierar med bedömd
arbetsvolym. Lika belopp för lika uppdrag (KL – kap 5§16).
2018 etablerade vi principen att i KS har 2 v ordf ungefär dubbel ersättning mot 1 v ordf. Motivet var
att 2 v ordf har rollen att företräda/samordna oppositionen (oppositionsråd) och det är en avsevärt
större arbetsuppgift än att vara beredd att ta över vid förfall för KSO. Den principen bör även
tillämpas i övriga nämnder/styrelser där både 1 o 2 v ordf är valda.

Att fundera på:
Vi har stora nämnder. Ska ersättare erhålla arvode/fullt arvode då de ej tjänstgör?
Ledamöterna i AU och PLU har idag årsarvoden. Vi bör pröva tanken att istället arvodera
ledamöterna i KS.
Ska arvodesnivån/lönenivån för politiker i Vaxholm vara densamma som för ledamöter i Sveriges
Riksdag? Nivån regleras med basarvodet.
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Hejsan ledamöter och ersättare i Arvodeskommittén.
Inkommer härmed med förslag till Riktlinjer enligt beslut på senaste mötet.
Förslaget kommer från Sara Strandberg (V), Lars Lindgren (M) samt undertecknad Rickard
Gille (-).
Vi ser fram mot att ta del av Era synpunkter på vårt förslag. Vi hoppas även få ta del av Era
förslag innan den 1/6 så att vi kan ge er återkoppling.
Rickard Gille (-)
+46 70 675 76 22
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