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KS § 83

Dnr KS/2018:270-034

Motion från David Aronsson (V) och Peter Hjukström (V)
om arvoden på rimlig nivå
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. motionen inte föranleder någon åtgärd då kommunfullmäktige i
december 2018 har antagit nya Regler om ersättning till
förtroendevalda i Strängnäs kommun (KS/2016:201-003).
Beslutsgång

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir
kommunstyrelsens beslut.
Beskrivning av ärendet

David Aronsson och Peter Hjukström (V) inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 maj 2018 med en motion om arvoden på en rimlig nivå.
Motionärerna förslår att arvoden för politiska uppdrag fastställs enligt en annan
princip än hittills. De föreslår att arvodena bör baseras på prisbasbeloppet istället
för riksdagsledamöternas grundarvode. De menar att politiker inte ska ha
märkbart högre ersättning än de medborgare de företräder. Med deras förslag
skulle ett kommunalråds ersättning hamna i nivå med genomsnittslönen för
gymnasielärare.
Vidare föreslår motionärerna att en månadsarvoderad ordförande eller vice
ordförande inte ska ha rätt till sammanträdesarvode för de uppdrag de har. De
vill avskaffa de särskilda reglerna om semester för förtroendevalda i
arvodesreglementet. Motionärerna vill också att reglerna om en månads
ersättning efter avslutat uppdrag vid majoritetsskifte tas bort.
Motionärerna yrkar på att:
1. arvodesreglementet (KS/2015:291) ändras enligt de förslag de lämnar i
motionen,
2. hela 3 § (månadsarvode vid majoritetsskifte) stryks ur
arvodesreglementet,
3. texten i arvodesreglementets bilaga 2 ändras så att månadsarvodena till
hel- och deltidsengagerade förtroendevalda baseras på aktuellt
prisbasbelopp istället för aktuellt månatligt riksdagsmannaarvode,
4. uppdraget som oppositionsråd tas bort helt från och med den
mandatperiod som startade efter valet 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionen lämnades in i maj 2018 och motionärerna yrkade på att de förslag de
framställde skulle föras in i det då gällande reglementet (KS/2015:291).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte
föranleder någon åtgärd.
Kommunfullmäktige har vid sitt möte den 17 december 2019 fattat beslut om
Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun (KS/2016:201003). Reglerna ersätter det Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige
2015-08-31 § 127 som motionärerna ville införa ändringar i.
I de nya reglerna baseras arvodena fortfarande på grundarvodet för
riksdagsledamöterna. Uppdraget som oppositionsråd finns kvar.
Däremot har månadsarvoderade ordförande och vice ordförande inte längre rätt
till sammanträdesarvode, rätten till semester och månadsarvode vid
majoritetsskifte är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Motion, Arvoden på en rimlig nivå, Vänsterpartiet 28 maj 2018.
Tjänsteutlåtande, Svar på motion om arvoden på en rimlig nivå, 2019-03-22
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vänsterpartiet Strängnäs

Kommunfullmäktige 28 maj 2018

Motion - arvoden på en rimlig nivå
Varför riksdagsmannaarvode som grund?
I Strängnäs liksom flera andra kommuner sätts nivån på fasta arvoden efter
riksdagsledamöternas arvode. I dagens arvodesbestämmelser är det fastställt att ett fast
arvode aldrig kan bli mer än 80 % av rikdagsledamöternas grundarvode. Grundarvodet är
idag 65 400 kr. Det betyder att de högsta arvodet en politiker i Strängnäs kan ha är 52 320
kr/månad.
Det sägs att på 60-talet sattes riksdagsmannalönerna i nivå med lärarlönerna, de var iallafall
på samma nivå. Det är de inte längre.
Vi tycker inte att politiker ska ha märkbart högre ersättning än de medborgare de företräder.
Lärarna skulle kunna vara en måttstock, men det är för inexakt underlag för
arvodesberäkning.
Vi föreslår därför att arvoden ska baseras på prisbasbeloppet, inte riksdagsledamöternas
grundarvode. Prisbasbeloppet är för 2018 fastställt till 45 500 kr. Ett kommunalråd med 80 %
av beloppet i ersättning skulle då ha en lön som genomsnittslönen för gymnasielärare.
Presidiet
En månadsarvoderad ordförande eller vice ordförande ska inte ha rätt till
sammanträdesarvode för det uppdrag de har.
Ingen semester
Att ha ett politiskt uppdrag är inte ett jobb, det går inte att ta semester. Nuvarande
reglemente medger att ledamöter inte utför sitt uppdrag i en månad. Det finns då inget skäl
för särskilda regler om semester.
Ingen fallskärm
Vi ser inget skäl för att ge avgående politiker en fallskärm vid majoritetsskifte. Nuvarande
regler om 1 mån ersättning efter uppdraget bör tas bort.
Genomförande av ändringar
Arvodesreglementet är ett styrdokument. Det brukar fastställas i början på mandatperioden,
men vi vill nu att nivåerna på arvoden fastställs av kommunfullmäktige innan nästa
mandatperiod. Vi vill också att de fastställs enligt en annan princip än hittills.
Vi yrkar på att våra förslag förs in som ändringar i det gällande reglementet.
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Vi yrkar att:
1. 2 § i Arvodesreglementet (KS/2015:291-003) ändras till följande.
Nuvarande

Ändringsförslag

2§
Månadsarvoden
Av bilaga 2 framgår att för vissa uppdrag
utgår ett månadsarvode.

2§
Månadsarvoden
Av bilaga 2 framgår att för vissa uppdrag
utgår ett månadsarvode.

Förtroendevald kan aldrig få ett
sammanlagt fast månadsarvode som
överstiger 80 procent av
riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald kan aldrig få ett
sammanlagt fast månadsarvode som
överstiger 80 procent av fastställt
prisbasbeloppet för aktuellt år.

Förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till 40 procent eller mer av
riksdagsmannaarvode har utöver
månadsarvodet endast rätt till
reseersättning och traktamente enligt 7 §
vid fullgörande av de uppdrag som
månadsarvodet avser.

Förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till 40 procent eller mer av
prisbasbeloppet har utöver
månadsarvodet endast rätt till
reseersättning och traktamente enligt 7 §
vid fullgörande av de uppdrag som
månadsarvodet avser.

De förtroendevalda som får ett
månadsarvode motsvarande 20 procent
eller mer av riksdagsmannaarvodet för
uppdrag som ordförande eller vice
ordförande i fullmäktige eller nämnd har
inte rätt till arvode enligt 5 § för
sammanträden m.m. som hänför sig till det
uppdrag som månadsarvodet avser.
Däremot har sådana förtroendevalda rätt till
ersättning för kostnader enligt 7 -11 §§. För
andra kommunala uppdrag än det som
månadsarvodet avser gäller samma rätt till
arvode enligt 4 § som för övriga
förtroendevalda.

De förtroendevalda som får ett
månadsarvode motsvarande 20 procent
eller mer av riksdagsmannaarvodet för
uppdrag som ordförande eller vice
ordförande i fullmäktige eller nämnd har inte
rätt till arvode enligt 5 § för sammanträden
m.m. som hänför sig till det uppdrag som
månadsarvodet avser. Däremot har sådana
förtroendevalda rätt till ersättning för
kostnader enligt 7 -11 §§. För andra
kommunala uppdrag än det som
månadsarvodet avser gäller samma rätt till
arvode enligt 4 § som för övriga
förtroendevalda.

Förtroendevalda vars månadsarvode
understiger 40 procent av
riksdagsmannaarvodet och som inte är
ordförande eller vice ordförande i
fullmäktige eller nämnd, har rätt till arvode
enligt 5 § samt ersättning enligt 7-11 §§.

Förtroendevalda vars månadsarvode
understiger 40 procent av prisbasbeloppet
och som inte är ordförande eller vice
ordförande i fullmäktige eller nämnd, har
rätt till arvode enligt 5 § samt ersättning
enligt 7-11 §§.
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Om en förtroendevald, som enligt bilaga 2
får månadsarvode, på grund av
sjukdom eller annat förhinder inte kan
fullgöra sitt uppdrag under tid som
överstiger en månad ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

Om en förtroendevald, som enligt bilaga 2
får månadsarvode, på grund av
sjukdom eller annat förhinder inte kan
fullgöra sitt uppdrag under tid som
överstiger en månad ska arvodet minskas i
motsvarande mån. Om en förtroendevald
beviljats föräldraledighet eller ledigt för
sjukdom i enlighet med fullmäktiges
beslut i ärende KS/2017:117 utgår
arvode endast till utsedd ersättare.

För förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till 32 procent av
riksdagsmannaarvodet eller mer gäller
Strängnäs kommuns riktlinjer om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda eller
pensionsbestämmelserna enligt
Pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda, PBF, eller tidigare
reglemente. De omfattas även av
grupplivförsäkringen för anställda TGL-KL.

För förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till som minst 32 procent av
prisbasbeloppet eller mer gäller Strängnäs
kommuns riktlinjer om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda eller
pensionsbestämmelserna enligt
Pensionsreglemente för kommunala
förtroendevalda, PBF, eller tidigare
reglemente. De omfattas även av
grupplivförsäkringen för anställda TGL-KL.

Dessa förtroendevalda har också rätt till
ledighet som motsvarar semester för
anställda hos kommunen med
motsvarande ålder utan att arvodet
reduceras. Ledigheten ska förläggas på
sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Dessa förtroendevalda har också rätt till
ledighet som motsvarar semester för
anställda hos kommunen med motsvarande
ålder utan att arvodet reduceras.
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att
uppdraget kan fullgöras.

För förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till lägre än 32 procent av
riksdagsmannaarvodet gäller endast de
avsnitt som gäller pension i Strängnäs
kommuns riktlinjer om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda och inte de
avsnitt som gäller omställningsstöd.

För förtroendevalda vars månadsarvode
uppgår till lägre än 32 procent av
prisbasbeloppet gäller endast de avsnitt
som gäller pension i Strängnäs
kommuns riktlinjer om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda och inte de
avsnitt som gäller omställningsstöd.

2. Att hela 3 § (månadsarvode vid majoritetskifte) stryks ur arvodesreglementet.
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3. Att texten i arvodesreglementets bilaga 2 ändras enligt följande
Nuvarande

Ändringsförslag

Månadsarvoden till hel- och
deltidsengagerade förtroendevalda

Månadsarvoden till hel- och
deltidsengagerade förtroendevalda

Följande förtroendevalda får ett fast
månadsarvode som beräknas som andel
(procent) av aktuellt månatligt
riksdagsmannaarvode (61 000 kr år 2014).
Enligt 2 § arvodesreglementet kan en
förtroendevald aldrig få ett sammanlagt fast
månadsarvode som överstiger 80 procent
av riksdagsmannaarvodet.

Följande förtroendevalda får ett fast
månadsarvode som beräknas som andel
(procent) av aktuellt prisbasbelopp (45
500 kr år 2018). Enligt 2 §
arvodesreglementet kan en förtroendevald
aldrig få ett sammanlagt fast månadsarvode
som överstiger 80 procent av
prisbasbeloppet.

...
...

4. Att uppdraget som Oppositionsråd tas bort från och med nästa mandatperiod.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs

Peter Hjukström
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Kansliavdelningen

Handläggare
Cecilia Boström
0152-291 58

/Kommunstyrelsen/

Svar på motion om arvoden på en rimlig nivå
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. motionen inte föranleder någon åtgärd då kommunfullmäktige i
december 2018 har antagit nya Regler om ersättning till förtroendevalda i
Strängnäs kommun (KS/2016:201-003).
Beskrivning av ärendet

David Aronsson och Peter Hjukström (V) inkom till kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 maj 2018 med en motion om arvoden på en rimlig nivå.
Motionärerna förslår att arvoden för politiska uppdrag fastställs enligt en annan
princip än hittills. De föreslår att arvodena bör baseras på prisbasbeloppet istället
för riksdagsledamöternas grundarvode. De menar att politiker inte ska ha
märkbart högre ersättning än de medborgare de företräder. Med deras förslag
skulle ett kommunalråds ersättning hamna i nivå med genomsnittslönen för
gymnasielärare.
Vidare föreslår motionärerna att en månadsarvoderad ordförande eller vice
ordförande inte ska ha rätt till sammanträdesarvode för de uppdrag de har. De
vill avskaffa de särskilda reglerna om semester för förtroendevalda i
arvodesreglementet. Motionärerna vill också att reglerna om en månads
ersättning efter avslutat uppdrag vid majoritetsskifte tas bort.
Motionärerna yrkar på att:
1. arvodesreglementet (KS/2015:291) ändras enligt de förslag de lämnar i
motionen,
2. hela 3 § (månadsarvode vid majoritetsskifte) stryks ur
arvodesreglementet,
3. texten i arvodesreglementets bilaga 2 ändras så att månadsarvodena till
hel- och deltidsengagerade förtroendevalda baseras på aktuellt
prisbasbelopp istället för aktuellt månatligt riksdagsmannaarvode,
4. uppdraget som oppositionsråd tas bort helt från och med den
mandatperiod som startade efter valet 2018.
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Motionen lämnades in i maj 2018 och motionärerna yrkade på att de förslag de
framställde skulle föras in i det då gällande reglementet (KS/2015:291).
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen inte
föranleder någon åtgärd.
Kommunfullmäktige har vid sitt möte den 17 december 2019 fattat beslut om
Regler om ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun (KS/2016:201003). Reglerna ersätter det Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige
2015-08-31 § 127 som motionärerna ville införa ändringar i.
I de nya reglerna baseras arvodena fortfarande på grundarvodet för
riksdagsledamöterna. Uppdraget som oppositionsråd finns kvar.
Däremot har månadsarvoderade ordförande och vice ordförande inte längre rätt
till sammanträdesarvode, rätten till semester och månadsarvode vid
majoritetsskifte är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Motion, Arvoden på en rimlig nivå, Vänsterpartiet 28 maj 2018.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Jennie Enström
Kanslichef

Cecilia Boström
Utredare

