Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg angående arvoden och
riktlinjer för politiker
Interpellanten Clas Rosander tycker att det finns ”Otydligheter i riktlinjer och regler angående
förmåner till förtroendevalda” och vill få svar på följande frågor:
1. Får fritidspolitiker ersättning för förlorad arbetsinkomst? Hur mycket har det kostat
kommunen under 2017 och 2018? Vad är budgeten för 2019?
Svar: I Kungsbacka har partierna i fullmäktige sedan åttiotalet varit överens om en
ersättningsmodell som innebär att alla får lika sammanträdesarvode för samma insats, alltså
samma summa för ett möte. Den summan är väl tilltagen och täcker de flesta behov av
ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppfyller som jag ser det lagkravet om en skälig
ersättning för förlorad arbetsinkomst. I gengäld skall man inte ta ut ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Kostnaden för samtliga politikers arvoden uppgick till 17,4 miljoner kronor
under 2017 och till 18,0 miljoner kronor under 2018, för 2019 är motsvarande kostnad
beräknad till 19,8 miljoner kronor med hänsyn taget till minskat antal nämnder.
2. Hur kan vi utforma ersättning till politiker så fler har möjlighet att arbeta politiskt?
Svar: Jag anser att den senaste översynen skapar goda möjligheter för de flesta. Ersättningen
som man får för ett sammanträde är ca 1 400 kronor för fyra timmars möte eller ca 2 800
kronor för en heldag vilket motsvarar en månadslön på ca 56 000 kronor. De antagna
riktlinjerna för arvode följer gällande lagstiftning men bygger på att vi lokalt är överens om
att man tar ut enbart sammanträdesarvodena. Är vi inte det så måste vi ta nytt beslut i
fullmäktige om sänka sammanträdesarvodena i kommunen. Lagen säger ju att ersättningen
skall vara skälig.
3. När vi tar beslut i kommunfullmäktige brukar det vara viktigt att redovisa hur finansieringen
ska gå till. Varför är inte detta viktigt då vi tar beslut om politikers arvoden?
Svar: Den exakta kostnaden var inte möjlig att beräkna för att nämndernas storlek och antal
sammanträden var inte fastställt vid beslutet. Ett annat exempel är vid fastställande av
budgeten när fullmäktige fattar beslut om en nettoram för varje nämnd. Varje nämnd ska
sedan prioritera och lägga en budget för sin nämnd som håller sig inom ramen som
fullmäktige fastställt.
4. Gruppledararvodet i Kungsbacka är 4 % men i region Halland 40 %, samma alliansstyre. Hur
kan det komma sig?
Svar: I Kungsbacka har vi beslutat att gruppledarens uppdrag motsvarar en ersättning på 4
procent. I regionen har gruppledaren förmodligen andra arbetsuppgifter som motsvarar 40
procent.
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Arvoden och riktlinjer för politiker.
Otydligheter i riktlinjer och regler angående förmåner till förtroendevalda gör
att vi vill få svar på följande frågor:
1. Får fritidspolitiker ersättning för förlorad arbetsinkomst? Hur mycket har det
kostat kommunen under 2017 och 2018? Vad är budgeten för 2019?
2. Hur kan vi utforma ersättning till politiker så fler har möjlighet att arbeta
politiskt?
3. När vi tar beslut i kommunfullmäktige brukar det vara viktigt att redovisa hur
finansieringen ska gå till. Varför är inte detta viktigt då vi tar beslut om
politikers arvoden?
4. Gruppledararvodet i Kungsbacka är 4% men i region Halland 40%, samma
alliansstyre. Hur kan det komma sig?
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