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Sommonlröde
Plots och lid

Ledomöler

Övrigo

Arvodesberedning
Stadshuset, Kompassen, kl. 1 3 :00 -14:40

Mikael Staxäng (M), Ordftirande
Stefan Skoglund (S), l:e vice ordftjrande
Henry Bäckström (C)
Carl-Gustav Gustafsson (L)
David Sahlsten (KD)
Karna Thomasdotter (MP)
Martin Pettersson (SD)
Christer Hasslebäck (UP)

Caritha Jacobsson, lönechef
Peter Larsson, kommundirektör
Maysam abu Khaled, praktikant
Markus Hurtig, utredare

Utses otl justero

Justedngens plols och tid

U nderskrift sekrelerore

Underskritt ordföronde

Underskrift justeronde

Stefan Skoglund
Stadshuset, 20 I 9-1 0-01

Stefan Skoglund

Paragrafer $$ 1-2

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget söfts upp
Anslogel los ner

Underskritl

BEVIS och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde
Arvodesberedning 20 19 -09 -24
Kommunledning skontoret

Justerandes signatur
Sebastian Johansson
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Genomgång av gällande Riktlinjer för ekonomisk ersättning för
förtroendevalda
Sommonfottning
Beredningen diskuterar och identifierar frågeställningar kring nuvarande riktlinjer.
Följande noteras inför det kommande arbetet:

En genomgång önskas av bakomliggande framräkning av vissa procentsatser till
exempel 82 procent av inkomstbasbeloppet.

Beredningen bedömer i nuläget att bestämmelserna kring rörligt arvode i stora
delar är väl fungerande. Reglema och beräkningsgrunderna för fasta arvoden bör
dock utredas, till exempel.

Rörligt arvode multiplicerat med tre utgör nu underlag till fast arvode avseende
kommunstyrelsen, men bör övervägas lor fler organ.

Förlorad arbetsförtjänst betalas ut for gruppmöten vid rörligt arvode, men inte
vid fast arvode.

Den i riktlinjerna angivna omfattningen ftjr respektive uppdrag och som ligger
till grund för beräkning av det fasta arvodet bör ses över.

Den beräknade omfattningen av presidieuppdragen bör ses över

Det bör utredas om övergång från rörligt till fast arvode ska vara valfritt för den
ftirtroendevalde.

Inställelsetid räknas ej ftr fast arvoderade.

Det bedöms finnas behov av tillämpningsanvisningar till riktlinjerna.

De kommunala bolagens ersättningssystem bör i högre grad samordnas med
reglerna ftir övriga kommunala uppdrag.

Det bör utredas om det är möjligt for kommunen att erbjuda fortroendevalda
som har uppdrag om nästan 100 procentattvaraheltidsarvoderade i syfte att
underlätta för arbetsgivare och arbetstagare.

Förtroendevaldas möjlighet attvara föräldralediga och ersättningar i samband
med ftiräldraledighet bör utredas.

Omfattningen i tid avseende gruppledararvodet bör ses över.

Det bör utredas om även andra partimöten än gruppmöten ska arvoderas.
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- Det bör klarläggas varft)r pensionsavsättningar görs på rörligt arvode

- Beredningen önskar att en jämftirande omvärldsanalys bland kommuner i
närområdet görs.

I övrigt betonas att konsekvensanalys av de ftirslag som beredningen kan
komma attlägga fram ska göras innan eventuella förslag slutligen överlämnas

Beslut

Arvodesberedningen beslutar

att notera ovanstående till protokollet
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Arvodesbered n i ngens fortsatta arbete
Beslul

Arvodesberedningen beslutar

att fastställa tidpunkten för nästa sammanträde till 2019-11-04 kl 8.30-10.00.
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