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Kommunstyrelsen

Tolkning av ersättningsreglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tolkar ersättningsreglementet och beslutar att kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande ska få 10 % arvode från och med den 1 januari 2019, likt övriga ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 att inför den nya mandatperioden 2019-2022 höja
arvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott till 10 % av kommunstyrelsens ordförande.
Ersättningsreglementet som gällde fram till den 14 mars 2019 reglerade arvodet för förste vice
ordförande i kommunstyrelsen, punkt 1.5 löd:
”Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens
utskott får totalt 5 % ersättning för båda uppdragen.”
Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2019 att revidera ersättningsreglementet och punkt 1.5
ändrades till:
”Förste vice ordförande i kommunstyrelsen som väljs in som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott får totalt 10 % ersättning för båda uppdragen.”
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är berättigad 5 % i arvode för sitt uppdrag. Eftersom den
förtroendevalda oftast även sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott där arvodet för ledamöter är 10 %
har kommunfullmäktige beslutat i punkt 1.5 i ersättningsreglementet att den förtroendevalda endast
ska få ett av arvodena.
Det har funnits delade meningar om vilken ersättning som ska utbetalas till kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande. Enligt § 19 i ersättningsreglementet beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om tolkning
av reglementet.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsens
1:e vice ordförande ska få 10 % arvode från och med den 1 januari 2019, likt övriga ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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