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31. Motion om minskning av politikerarvoden – yttrande
Dnr 2011/546-109
Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november
2011 väckt en motion om minskning av politikerarvoden. Motionen har
lämnats mot bakgrund av det krav på resultatförbättring som fanns med
anledning av det dåvarande ekonomiska läget i kommunen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2014-03-10, § 96 och beslutade
att hänskjuta det till nästa sammanträde.
De frågor som motionärerna berör i sin motion har redan på olika sätt
behandlats politisk, både före och efter att motionen kom in. Beslut har
fattats och uppdrag har getts med start 2009 då kommunfullmäktige
beslutade om en översyn av den politiska organisationen i syfte att nå
resultatförbättringar kort- och långsiktigt. Kommunstyrelsens förvaltning
lämnar i skrivelse 14 mars 2014 (ersätter tidigare skrivelser i ärendet)
en redovisning av de beslut som har fattats. Besluten har i stora drag
handlat om:
- uppdrag om besparing i den politiska organisationen
- tillfällig sänkning av politikerarvodena
- förändringar i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda samt
det mandatburna bidraget.
Det senaste beslutet som har fattats i de aktuella frågorna är när
kommunfullmäktige 2014-02-24, § 26 beslutade att snarast och på
förslag från valberedningen inrätta en tillfällig beredning för arvodesoch partistödsfrågor m.m. enligt redovisat förslag. Där ingår de frågor
som kommunfullmäktige i mars 2013 gav kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram förslag på. Dessa handlade om revidering av
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda och förslag till
eventuell förändring av det mandatburna bidraget.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till de beslut som redan har fattats om arvodes- och
partistödsfrågor förklara motionen om minskning av politikerarvoden
besvarad.
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Ersätter tidigare skrivelser i ärendet

Motion om minskning av politikerarvoden – yttrande
Bo Karlsson (SD) och Margareta Andersson (SD) har 17 november 2011 väckt en
motion om minskning av politikerarvoden. Motionen har lämnats mot bakgrund av
det krav på resultatförbättring som fanns med anledning av det dåvarande ekonomiska
läget i kommunen.

Redovisning av fattade politiska beslut
De frågor som motionärerna berör i sin motion har redan på olika sätt behandlats
politisk, både före och efter att motionen kom in. Beslut har fattats och uppdrag har
getts. En redovisning av dessa beslut följer nedan.
Uppdrag om besparing i den politiska organisationen

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-25, § 94 om en översyn av den politiska
organisationen i syfte att nå resultatförbättringar på 0,5 mnkr för 2010 och 2 mnkr
långsiktigt från och med 2011. Överförmyndarnämnden och tekniska nämnden
avvecklades från och med 2011. Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14, § 344 att
genom en remiss om besparingar i den politiska organisationen begära in yttranden
från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Remissvar inkom från två partier.
Tillfällig sänkning av politikerarvodena

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26 , § 174 om en tillfällig sänkning av
politikarvodena. Sänkningen innebar att underlaget för 2010 års arvode sänktes från
100 % av riksdagsmannaarvodet till 95 %.
Förändringar i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda samt det
mandatburna bidraget

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 83 om förändringar i bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda. Fullmäktige beslutade då även att ta ställning till en
översyn av bestämmelserna under 2011 mot bakgrund av den nya politiska
organisationen, samt med syftet att förenkla reglerna och administrationen. Detta
resulterade i att kommundirektören gav personalchefen i uppdrag att göra en översyn
av bestämmelserna. Ett förslag skickades ut på remiss till de politiska partierna enligt
beslut i kommunstyrelsen 2011-10-31, § 318. Remissvar inkom från åtta partier.
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Kommunfullmäktige behandlade 2013-03-25, § 51 ett reviderat förslag till
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. I detta förslag hade de båda
remissbehandlade uppdragen beaktats (besparing i den politiska organisationen samt
förändringar i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda). Kommunfullmäktige
gav även kommunstyrelsen uppdraget att senast i juni 2014 lämna förslag till eventuell
revidering av bestämmelserna om arvodering med inriktning mot hel- och
halvdagsarvoden eller motsvarande. Kommunfullmäktige beslutade också att det i
uppdraget till kommunstyrelsen ingår att lämna förslag till eventuell förändring av det
mandatbundna bidraget.
Inrättande av tillfällig beredning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 att snarast och på förslag från
valberedningen inrätta en tillfällig beredning för arvodes- och partistödsfrågor m.m.
enligt redovisat förslag. Där ingår de frågor som kommunfullmäktige i mars 2013 gav
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på. Av beslutet framgick även:
- att beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti och leds av
en av majoriteten utsedd ordförande,
- att närvarorätten regleras på samma sätt som i demokratiberedningen, samt
- att beredningens förslag till beslut avlämnas i tid så att fullmäktige kan besluta
senast vid junisammanträdet 2014.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till de beslut som redan har fattats om arvodes- och
partistödsfrågor förklara motionen om minskning av politikerarvoden besvarad.
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