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Motion - Riktlinjer för arvodering.

DEbGeS

Arvoden för politiska uppdrag kan mer eller mindre stödja demokratin beroende på hur de utformas.
Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendeva lda som innehåller bestämmelser för vad
som ska arvoderas och med hur mycket. Men vi har inga riktlinjer eller någon policy för området.
Varför ser arvodesreglerna ut som de gör och vad förväntas t .ex. en nämndledamot göra för sitt
arvode?
Med riktli njer/policy tydliggörs vilka principer som ska vara vägledande vid utformning av
arvodesreglerna. Detta är viktigt både ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. Det är
KF som avgör i vilken omfattning man vill att arvodena ska stödja den demokratiska processen.
Exempel på riktlinjer från andra kommuner:
"Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro. Arvodet är dock
så t illtaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det
aktuella sammanträdet."
"Det enskilda arvodesbeloppet avseende fasta arvoden faststä lls med beaktande av uppdragets
omfattning, innehåll samt bedömt behov av arbetsinsats och ansvar t ill viss procentandel av ett
basarvode."
"Sammanträdesarvodet är så tilltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av underlag och
övriga förberedelser inför sammanträdet."
"Vid justeri ng av protokoll erhålls ett särskiltjusteringsarvode om inte justering sker i anslutning till
sammanträdet."
Ovanstående exempel är enbart axplock från olika kommuner.
Det är brukligt att se över arvodena inför en ny mandatperiod. Innan detta görs vore det lämpligt att
etablera Vaxholms "Riktli njer för arvodering". Fastställande av dessa riktlinjer kommer att avgöra om
arvodes reglementet behöver ändras eller ej.

Vi föreslår därför att Arvodeskommitten uppdras att ta fram "Riktlinjer för Arvodering" att
föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång.
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