
Motion om arvoden

Alla kommunens arvodesregler finns samlade i ett särskilt dokument som heter ”Bestämmelser om
arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda”. Här regleras alla typer av ersättningar t ex för
förlorad arbetsinkomst och resor. Ingen ska ju bli ekonomiskt lidande av att ställa upp som politiker.

I ”Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda” står det:

”I enlighet med kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.”

Politiker som deltar i sammanträden får ett arvode för detta. Och på det sättet kan politiker så att säga
”tjäna pengar” på sina politiska uppdrag. Sammanträdesarvode får de förtroendevalda politiker som
har kommunala politiska uppdrag som sammantaget uppgår till mindre än 40 procent av heltid. Och
det är den absoluta majoriteten av politikerna (alla utom tre kommunalråd). Då uppgår
sammanträdesarvodet för första timmen till 304 kr. Därefter utgår ett arvode på 100 kr per påbörjad
halvtimme. (Naturligtvis är samtliga arvoden skattepliktiga.)

Det är inte en särskilt bra ersättning för det arbete som en politiker förväntas lägga ner på att läsa
igenom och sätta sig in i de underlag och handlingar som ska behandlas på ett sammanträde. De
förtroendevalda bör ju även diskutera ärendena i sin partigrupp och kanske också informera
”utomstående”, som t ex kommuninvånare om vad nämnden eller styrelsen ska avhandla. Uppstår det
frågor och tveksamheter bör den förtroendevalde också ta kontakt med någon tjänsteman för att få
klarhet. Det kan också krävas att politikern formulerar ett eget yrkande, författar en
protokollsanteckning eller skriver en reservation.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige får inget sammanträdesarvode. De får istället något
som heter inläsningsarvode. Arvodet är ett fast belopp, dvs det är lika stort, eller litet, oavsett hur
länge sammanträdet pågår. Inläsningsarvodet uppgår till 1.309 kr per sammanträde. Då förväntas alla
ledamöter ha läst och satt sig in i alla underlag och handlingar inför sammanträdet. Och handlingarna
kan bestå av hundratals sidor.

Det finns i kommunen en ersättning som kallas årsarvode. Årsarvodet:

”ersätter förtroendevald för arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget, utöver sammanträden och
förrättningar.”

Alla ordförande i kommunen, inklusive 1:e och 2:e vice ordförande, har årsarvoden.
Kommunstyrelsens ordförande har ett årsarvode på 798.544 kr om året (66.545 kr/mån) och vice
ordföranden (2 st) vardera 706.677 kr (58.889 kr/mån). Det är onekligen bra betalt och kan säkert
diskuteras om det är skäligt. De här tre personerna är de enda som arbetar heltid med politik i
kommunen. Arvodet är deras lön.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande får 212.003 kr om året och de båda vice ordförande
106.002 kr. Socialnämndens tre ordförande samma arvoden. Miljö- och hälsoskyddsnämndens
ordförande får 84.801 kr (vice ordförande 42.401 kr), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
141.335 kr (1:e och 2:e vice 70.668 kr), byggnadsnämndens ordförande 127.202 (vice 63.601 kr) och
kultur- och fritidsnämndens ordförande 98.935 kr (vice 49.468 kr). Kommunfullmäktiges ordförande
har 106.002 kr, medan de två vice ordförande får vardera 53.001 kr.

Det är utan tvivel så att det är ganska bra betalt, särskilt ersättningarna för vice ordförande vars
uppgifter och arbetsinsatser är tämligen oklara. Däremot har framför allt nämndernas ordförande
enligt reglerna en hel del uppgifter, även om jag blir ganska förvånad när reglerna anger att också
följande ingår i de uppräknade arbetsuppgifterna:

”Inläsning av handlingar”



Inläsning av handlingar ingår naturligtvis i sammanträdesarvodet. Det här ställs lite på sin spets när
det gäller ytterligare en grupp politiker som får årsarvoden. De 12 ordinarie ledamöterna i
kommunstyrelsen, dvs de tre heltidsanställda kommunalråden borträknade, får ett årsarvode på
35.334 kr (=2.944 kr/mån). Detta arvode ställer jag mig mycket frågande inför. Jag ser egentligen inte
att någon av de uppräknade punkterna i bestämmelserna motiverar detta arvode. Punkterna är
skrivna för ordförande i nämnderna, inte kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Kommunstyrelsens
ledamöter fattar inte beslut på delegation, går inte igenom eller bereder ärenden med sekreteraren,
representerar inte nämnden vid invigningar eller uppvaktningar etc.

Och att få 2.944 kr/mån för att stämma av ”med företrädare för partiet” är definitivt för bra betalt. Även
det där med ”inläsning av handlingarna” kan vi bortse från, eftersom ledamöterna även får
sammanträdesarvoden.

Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) får samma årsarvode. De två “övriga”
ledamöterna i KSAU bortsett från de tre kommunalråden sitter även i kommunstyrelsen. Det betyder
att de får 2.944 kr/mån för att sitta i kommunstyrelsen och 2.944 kr/mån för att vara med i KSAU,
totalt 5.888 kr i månaden. Och det är i stort sett precis samma handlingar som ska läsas in på båda
ställena.

Alla de ersättningsnivåer som har nämnts räknas upp varje år utifrån en sammanvägning av de
kommunanställdas löneutveckling.

Kommunens verksamheter har stora behov. Det behöver skäras ned och effektiviseras på områden
som inte är prioriterade. De generösa årsarvodena är ett av dessa områden.

Yrkande

Kommunfullmäktige beslutar att

● utreda om att sänka årsarvodena för nämndernas och styrelsernas vice
ordförande

● helt avskaffa årsarvodena för de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen och
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott

Vänersborg 11 feb 2022

Stefan Kärvling


