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§ 44 Dnr 2020/796 

Arvodesberedningens arbete - delrapportering 

Beskrivning av ärendet 
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 § 72 inrättade 
kommunfullmäktige en arvodesberedning med uppdrag att göra en översyn 
av principer, regler och nivåer för ekonomiska ersättningar till kommunens 
förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag och andra organ, från och med 
nästa mandatperiod, upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och 
vilka övriga förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag 
samt att se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd. 
Arvodesberedningen tillsattes för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30.  
En representant valdes från varje parti att ingå i arvodesberedningen. En 
ordförande valdes också. 

- Per-Erik Ingels (C), ordförande 
- Karin Byström (C) 

- Mats Stenmark (M) 
- Per Wiman (KD) 

- Torbjörn Axklint (L) 
- Erik Varghans (S) 

- Kajsa Fredholm (V) 
- Robin Malm (BP) 

- Andreas Ruuth (SD) 
Under resans gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks (BP). 
Vid dagens sammanträde rapporterar arvodesberedningens ordförande Per-
Erik Ingels (C) muntligt om arvodesberedningens arbete så här långt. 
Beredningen har haft sex möten och arbetat igenom reglementet och 
beloppsbilagan där även partistöd ingår.  
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Förslaget ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
Nytt arvodesreglemente är tänkt att börja gälla från och med nästa 
mandatperiod 2023. 
Förvaltningen ska räkna på de ekonomiska konsekvenserna som förslaget 
innebär och detta ska finnas till arvodesberedningens möte i september. 
Arvodesberedningen har uppmärksammat ett brett stöd för att återinföra 
gruppledararvodet. Beredningen har också sett över nivåerna och reglerna 
för partistöd. Här föreslås inga förändringar. I det fall fullmäktige förändrar 
antalet mandat i framtiden behöver partistödets nivåer ses över.  
I arvodesberedningen är det ett gott samarbetsklimat och i stora delar 
kommer beredningen att gå fram med ett gemensamt förslag. Det finns olika 
syn på vilken nivå på arvodering som förtroendevalda som har uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid. Här anser Vänsterpartiet, Bygdepartiet 
och Sverigedemokraterna att man ska gå tillbaka till förra mandatperiodens 
ersättningsnivåer. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga arvodesberedningens delrapportering till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Arvodesberedningen 
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