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Dnr KS 2020/425

KS § 137 Finansiering av renovering av Åmåls
simhall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta till
budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att
klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i
samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i augusti
2021 ska få en redovisning av varför de beräknade kostnaderna för renoveringen
av simhallen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i
Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett
förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014,
ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt
besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt
renoveringsförslaget till 47,5 mkr.
Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera
investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden SäffleÅmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att
betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års
siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023.
För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men
också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i
2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i
Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknikoch fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt
kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom
området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens
kostnadsmassa.
Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med
de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 73
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 114
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021

Justerare
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- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021
- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021,
§ 44
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262

Yrkande
Lars-Olof Ottosson (C) yrkar på att kommunfullmäktige inför sitt beslut om
finansiering i augusti 2021 ska få en redovisning av varför kostnaderna för
renoveringen har ökat så mycket från den första kostnadsberäkningen.
Michael Karlsson (M) och Ove Kaye (SD) yrkar bifall till Lars-Olof Ottossons
(C) förslag.
Peter Olsson (V) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott
samt till Lars-Olof Ottossons (C) förslag.
Michael Karlsson (M) yrkar på att det till kommunfullmäktiges möte i augusti
2021 ska redovisas en kalkyl på hur investeringen ska finansieras.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden
från Lars-Olof Ottosson (C) respektive Michael Karlsson (M). Ordföranden frågar
om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så
är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lars-Olof Ottossons
(C) tilläggsyrkande om en redovisning i kommunfullmäktige av varför de
beräknade kostnaderna för renoveringen ökat och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Karlssons
(M) tilläggsyrkande om att en kalkyl ska presenteras för kommunfullmäktige om
hur investeringen ska finansieras och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
__________
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Dnr KS 2020/425

KS § 136 Renovering av bassänger i Åmåls
simhall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det förslag till renovering av
simhallen i Åmål som arbetats fram av teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål,
tillsammans med fastighetsägaren ÅKAB (TFN den 20 april 2021, § 44).

Reservation
Ove Kaye (SD), Michael Karlsson (M) och Ulla Berne (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och
standard. En arbetsgrupp bestående av personal från teknik- och
fritidsförvaltningen samt Åmåls kommunfastigheter AB, som också är
fastighetsägare, har på kommunstyrelsens uppdrag arbetat fram ett förslag på
renovering.
Förslaget innehåller bland annat ny beklädnad i den största bassängen,
ombyggnation av gymdelen, ny rutschkana, vattenrening med mera.
Renoveringen är planerad att påbörjas hösten 2021 och beräknas ta omkring 14
månader att slutföra. Investeringskostnaden, som belastar Åmåls
kommunfastigheter AB, beräknas uppgå till 47,5 mnkr.
För hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden, beräknas investeringarna medföra en
hyreshöjning på omkring 2 mnkr per år, från 2023. 2019 års hyra uppgår till 4
mnkr per år. Denna ökade hyreskostnad samt bortfallet i intäkter då
renoveringsarbetet pågår, är en budgetfråga där budgetutskottet och sedermera
kommunfullmäktige har att, i dialog med teknik- och fritidsnämnden, säkerställa
att nämnden får rätt förutsättningar att klara den ökade hyran.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 72
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 2 juni 2021 § 113
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 6 maj 2021
- Skrivelse från fritidschefen gällande intäkter renovering den 21 juni 2021
- Presentation från ÅKAB gällande renoveringsbehov
- Protokollsutdrag från teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april 2021,
§ 44
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 262
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Yrkande
Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ove Kaye (SD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget från
arbetsutskottet, men att den del av renoveringen som inkluderar
vattenrutschkanan ska utgå.
Michael Karlsson (M) och Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Ove Kayes
(SD) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förslaget om att ställa
sig bakom den föreslagna renoveringen i sin helhet i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskott. Dels Ove Kayes (SD) förslag att ställa sig
bakom renoveringen med undantag för vattenrutschkanan, som ska utgå.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och
genomförs. Med resultatet 6-5 till förmån för arbetsutskottets förslag, finner
ordföranden att detta är kommunstyrelsens mening.

Omröstning
Ordföranden föreslår omröstning där den som stödjer arbetsutskottets förslag
röstar Ja och den som stödjer Ove Kayes (SD) förslag röstar Nej.
Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.
Omröstning
Michael Karlsson (S): Ja
Ewa Arvidsson (S): Ja
Olof Eriksson (S): Ja
Jerry Saxin (S): Ja
Peter Olsson (V): Ja
Lotta Robertsson Harén (MP): Ja
Michael Karlsson (M): Nej
Ulla Berne (M): Nej
Lars-Olof Ottosson (C): Nej
Anders Bäckström (C): Nej
Ove Kaye (SD): Nej
Resultat: 6 Ja-röster mot 5 Nej-röster

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten
__________
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Kommunstyrelsen

Finansiering av renovering av Åmåls simhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hänskjuta till
budgetutskottet att i kommande beredningar och budgetförslag säkerställa att
teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål får rätt ekonomiska förutsättningar att
klara de kommande hyreshöjningar avseende simhallen i Åmål som aviserats i
samband med de renoveringar som planeras under 2021-2022.

Beskrivning av ärendet
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål har i dialog med ägaren till simhallen i
Åmål, Åmåls kommunfastigheter AB, samt kommunstyrelsen i Åmål utarbetat ett
förslag till renovering av simhallen. Anläggningen är, trots renovering 2013-2014,
ålderstigen och i behov av utveckling för att passa dagens verksamhet samt
besökarnas krav och förväntningar. Renoveringen kalkyleras enligt
renoveringsförslaget till 47,5 mkr.
Fastighetsägaren, Åmåls kommunfastigheter AB, har att hantera
investeringskostnaderna medan hyresgästen, teknik- och fritidsnämnden SäffleÅmål behöver säkerställa att man även i framtiden kommer att ha förmåga att
betala den kraftigt ökade hyran. Dagens hyresnivå på 4 mkr/år (enligt 2019 års
siffror) förväntas öka till omkring 6 mkr/år från 2023.
För att ge trygghet och arbetsro för såväl fastighetsägare som hyresgäst, men
också tydligt markera för kommunfullmäktige att investeringen behöver beaktas i
2022 års budgetprocess, men även framledes, behöver kommunfullmäktige i
Åmål ställa sig bakom investeringen. Budgetutskottet måste i dialog med teknikoch fritidsnämnden i god tid planera för de ökade kostnaderna och sannolikt
kommer nämndens ekonomiska ramar att märkbart behöva justeras uppåt inom
området för idrottsanläggningar, som redan idag är en avsevärd del av nämndens
kostnadsmassa.
Parallellt med detta behöver nämnden, å sin sida, presentera strategier för att med
de tilldelade medlen utöva väl avvägd ekonomisk hushållning.

Kommunledningskontorets ståndpunkt
Simhallen i Åmål måste renoveras. Skicket på framförallt den stora bassängen är
så dåligt att det enda alternativet är att stänga anläggningen.

Postadress Besöksadress
Box 62
662 22 Åmål

Telefon

Fax

E-post
bjorn.skog@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se
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Det är en strategiskt viktigt fråga för Åmåls kommun att hantera investeringar
som denna och de ekonomiska utmaningar som de medföra. Det är viktigt för en
kommun att bibehålla och utveckla viktig samhällsservice för att fortsatt vara en
attraktiv kommun för boende och besökare. En bra simhall är en viktig del av en
sådan samhällsservice.
Kommunledningskontorets ståndpunkt är därför att kommunfullmäktige bör ge
sitt bifall genom att förbinda sig att långsiktigt och i dialog med teknik- och
fritidsnämnden säkerställa betalningsförmågan som hyresgäst.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den förstudie som genomförts av arbetsgruppen för simhallsrenoveringen
så beräknas renoveringsarbetet kosta 47,5 mkr. Beroende på vägval, exempelvis
kring solceller för elproduktion på simhallens tak, går det inte att utesluta att
investeringskostnaden för Åmåls kommunfastigheter AB kan öka ytterligare.
Investeringskostnaderna hanteras av bolaget genom egna medel och/eller
förmånliga lån via Kommuninvest.
För teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål, som är hyresgäst och
verksamhetsansvarig, innebär renoveringen en höjd hyra på omkring 2 mkr/år,
från och med 2023. Dessutom kan ett kraftigt intäktsbortfall förväntas till följd av
att verksamheten helt eller delvis kommer att tvingas vara stängd under
renoveringsperioden på omkring 14 månader.
Det är därför av största vikt att budgetutskottet och teknik- och fritidsnämnden
fortlöpande har en livaktig dialog för att i god tid anpassa budgetramar och övrig
verksamhet för att säkerställa rimliga förutsättningar för nämndens uppdrag.
Dialog mellan fastighetsägaren och hyresgästen om hyra under renoveringstiden
samt klokt användande av resurser under renoveringen, personella såväl som
materiella och förbrukningsmässiga, kan endast till del förväntas parera
kostnadsutvecklingen.

Måluppfyllelse
Beslutet förväntas bidra till att uppfylla det strategiska målet om att ”I Åmål ska
alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 7 maj 2021
- Tjänsteskrivelse i ärendet ”Renovering av Åmåls simhall” från kansli- och
utredningschefen den 6 maj 2021
- Protokollsutdrag från Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål den 20 april
2021, § 44
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Björn Skog
Kansli- och utredningschef
Kommunledningskontoret

Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Åmåls kommunfastigheter AB
Ekonomienheten

Jan-Erik Samuelsson
Tillförordnad kommundirektör

Simhallen

Vinden

Vinden

Vinden

Provhål konstruktion

Källaren

Källaren

Källaren

Simhallen Åmål
Färdigställdes 1975
REHAB byggdes till 1995
Ny pump- och reningsanläggning 2010 (35 år)
ÅKAB förvärvar fastigheten av Åmåls kommun 2013/2014
Beslut om renovering av:

Tak (40 år)
Ventilation (25 år)
Inre skikt (25 år)
Leklandet (10 år)

Ny reningsanläggning till REHAB 2018 (35 år)
Inom parentes är avskrivningstiden å redovisade komponenter inom ramen för K3 regelverket.
Nästa större renovering som torde bli aktuell är REHAB-bassängen och dess ventilation, det bör
ske inom 10–15 år.
Kommentar till bilder:
Vindsutrymmet är idag en trycksatt varmvind.
Inga rostangrepp på frambilade armeringsjärn i provgrop.
Bilder från källaren visar torra målade ytor utan rostgenomslag i betongen.

Postadress
Box 32
662 21 Åmål

Besöksadress
Hjeltegatan 11

E-post
akab@amal.se
Hemsida
www.amalskommunfastigheter.se

Telefon
0532-77 71 00

Organisations nr.
556526-8520
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Teknik- och fritidsförvaltningen
Viktor Weiberg

2021-06-21

TFNSÅ
2020/411

Komplettering till KS Åmål gällande intäkter renovering
simhall
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens möte i maj där teknik- och fritidsförvaltningen
informerade om ärendet kring renovering av simhall Åmål tillkom ett
uppdrag att titta på vilken beräknad intäkt en renovering av simhallen enligt
det förslag som beslutades i teknik- och fritidsnämnden den 20 april 2021
beräknas ge.
Ärendet redovisades som en information på KS Åmål den 2 juni 2021 för
beslut i KS den 30 juni 2021 och KF 24 augusti 20201.
Uppskattad intäkt utifrån renovering och tillbyggnad Åmåls simhall
Det är svårt hitta liknande projekt i en omvärldsbevakning då flera
kommuner inför en upprustning har haft en simhall i ett sämre skick, vilket
inneburit att nya funktioner som då tillkommit i samband med en
nybyggnation eller en större renovering gett ett högre attraktionsvärde.
Förvaltningen har valt att titta på liknande anläggningar i närområdet.
Utifrån det här är en intäktskalkyl svår att göra och bygger enbart på en
bedömning i hur vi tror att en ny attraktion, fräschare anläggning och en mer
interaktiv simhall kan höja intäkterna.
Förvaltningen har beräknat en generell intäktsökning på ett beräknat högre
besöksantal till en attraktivare och fräschare anläggning som uppskattas till
10% eller 500 nya besök varje månad. Detta skulle ge ökade intäkter med ca
240 tkr/år vid nuvarande avgiftsnivåer. Om inte antalet besökare skulle öka
får man titta på intäktsökningar genom höjning av befintliga avgifter inom
alla nivåer.
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En viktig aspekt i sammanhanget och att ha med sig är att presenterade
åtgärder även kan innebära att anläggningen behåller målgrupper och
besöksfrekvens istället för att tappa. De renoveringsåtgärder som föreslagits
kommer att innebära en stärkt eller bibehållen position gentemot övriga
simhallar i det geografiska området som Mellerud, Grums, Arvika, Karlstad
och Trollhättan.

Viktor Weiberg
Fritidschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Teknik- och fritidsnämnden

§ 109

Dnr 2020-000411

Utredningsuppdrag om renovering av Åmåls simhall
Ärendebeskrivning
Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och
fattar beslut om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare,
medan teknik- och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen.
Beslutsunderlag
Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-11-05
Renoveringsbehov Åmåls simhall, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-0520
Undersökning av bassängbotten, BBM, 2020-03-02
Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt.
2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Åmål
ÅKAB

Ordf sign

Just. sign
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Datum

2020-06-15
Teknik- och fritidsförvaltningen
Helen Halvardsson

ÅKAB
Teknik- och fritidsnämnden

Renoveringsbehov bassänger simhall Åmål
Bakgrund
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål är gemensam nämnd sedan
2011. Villkor för nämnden regleras i ett samverkansavtal mellan
kommunerna, rev. 190101. Teknik- och fritidsförvaltningen hyr hela
fastigheten där simhallen är belägen i Åmål av ÅKAB (Åmåls
kommunfastigheter AB). Hyran uppgår 2019 till 4 mnkr/år.
Simhallen i Åmål byggdes 1974. 2013-2014 genomfördes en större
renovering där bland annat tak byttes, totalrenovering av omklädningsrum,
ny vattenrening och ett nybygge med en lekbassäng för barn.

Nuläge
Teknik- och fritidsförvaltningen har av ÅKAB blivit ombedda att beskriva
underhållsbehovet för bassängerna i simhallen i Åmål. Ärendet har tidigare
varit uppe för diskussion på KSO-beredning samt budgetutskott inför budget
2020 samt har lyfts från förvaltningen som information i samband med
budgetarbetet 2018 och 2019. I beslut för budget 2020 beslutade
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att samordna
de olika intressenternas behov och ansvar vid en framtida renovering av
bassängen i simhallen.
Bassängen ska enligt underhållsplan tömmas vart annat år för att kunna
rengöras och göra ev. lagningar som krävs. Bassängerna tömdes senast år
2013 och vid det tillfället släppte kakel samt delar från bottengrunden. Det
föreligger ett stort behov av renovering av bassängbotten med fogar och
dysor. I nuläget finns nästan ingen fog kvar. Det råder stor osäkerhet vad
som händer med bassängväggar och botten vid en tömning.
På grund av detta har förvaltningen i dialog med ÅKAB valt att inte tömma
bassängen med hänsyn till att risken att situationen förvärras och kunna
innebära en stängning av hallen som följd.
Under våren 2020 har vi haft fem skärskador på fötter då fog saknas runt
dyser som ger skarpa kanter. Förvaltningen bedömer att bassängen behöver

SÄFFLE KOMMUN
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tömmas år 2020 och då genom kortsiktiga underhållslösningar få en
fungerande och säker bassäng, och att 2021 göra ett större ingrepp med en
totalrenovering av bassänger. Se bilaga 1.
Bedömning och ställningstagande behöver göras av fastighetsägaren ÅKAB
om tömning ska ske eller om bassängerna är i så dåligt skick att renovering
krävs.
Aspekter att ta hänsyn till vid stängning av simhall
-

Vid en ev. stängning är det önskvärt att renovering kan utföras under
perioden mars-oktober då senare delen av hösten är en högsäsong för
både gäster och skola.

-

Förvaltningen har att hantera befintlig personalstyrka under
renoveringstiden. Möjligheten ses över om det finns personalbehov i
Säffle simhall eller annan verksamhet inom förvaltningen.

-

Skolans behov behöver styras om alternativt kan tider erbjudas i
Säffle simhall. Hösten kör de endast individanpassad undervisning
för de elever som behöver det, annars prioriterar om deras
verksamhet till vårterminen. Den nya idrottshallen vid
Rösparksskolan behöver vara i drift innan stängning av simhall.

-

Simföreningen kan erbjudas tider i Säffle simhall.

-

Titta på möjligheten att under renovering ha öppet rehabbassäng med
omklädningsrum och bastu, om det finns ett värde i det ställt mot
personalresursen.

-

Vid en renovering av bassänger blir intäktsbortfallet ca 1,5 mnkr för
teknik- och fritidsnämnden, vilket kommer att påverka resultatet för
den skattefinansierade delen avseende Åmåls kommun.

Materialval
Kakel är inte ett tätt material, vilket medför problem med betong och
armering mm. Vid en nybyggnation är det emellertid inte nödvändigt eller
alltid önskvärt med kakel.
Man kan bygga nya bassänger eller renovera äldre kaklade bassänger
med rostfria tätskikt. Stålets elastiska egenskaper gör att det inte spricker
och man får en tät bassäng utan läckage. En bassäng i rostfritt stål har
låga underhållskostnader och är återvinningsbar. Den kan dessutom
byggas med helt självbärande väggar och har en kortare byggtid än en
traditionell kakelbassäng.
En tät bassäng innebär lägre underhållskostnader över tid. Vid nyproduktion
kan bassänger även byggas med mer korrosionstålig armering som rostfri
armering, rostfri syrafast armering eller kolfiberarmering.
De ovan nämnda metoderna kan väsentligt förlänga bassängens livslängd.

Stål
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Mindre underhåll och färre reparationer

Stålet spricker inte, kommer inte att missfärgas och kommer inte att läcka.
Dessutom är viktminskning betydande. Poolen väger mindre än 1/3 av
betongpoolen, och kan därför enkelt installeras där betong tidigare har
använts. Badhuset får mycket färre och betydligt kortare stillestånd p.g.a.
snabba urtappningstider, färre reparationer, enklare att komplettera med
tillbehör i efterhand samt att eventuella reparationer går snabbt att utföra.
Rengöringsprocessen är snabbare, enklare och mer hygienisk. Andra
argument är att byggtiden blir kortare och att avskrivningstiden blir längre.
Mycket hygienisk

Rengöring är lätt på hala ytor. Stålsimbassänger är släta och porfria och
därmed lätta att rengöra. Stålet suger inte fukt, som kakel och betong gör.
Mikroorganismer har svårt att fästa sig på släta rena ytor, vilket leder till ett
mycket hygieniskt bad.
Livslängd

Stålsimbassänger har en mycket lång livslängd, utan försvagning av
byggandet. De läcker inte, kan inte spricka, och motstå rörelser i marken.
Kort byggtid

Stålsimbassänger har en stor andel prefabricerade delar som levereras direkt
från fabriken, vilket innebär kortare total byggtid. Installationen kan utföras
på kort tid på plats, och stålarbete kan, till skillnad från betongarbete som
utförs på vintern. De minsta simbassängerna levereras kompletta för
installation.
Bra konstruktion

De rostfria plattorna svetsas sömlöst och tätt ihop för en omfattande
simbassäng konstruktion. Simbassängerna är stabila och säkra. Det är ett
enkelt gränssnitt mot andra entreprenörer, vilket gör samarbetet enkelt. Alla
tekniska installationer i simbassängen kan utföras av samma entreprenör.
Låg vikt

Stålbassänger har betydligt lägre vikt än betong simbassänger
(stålsimbassäng väger ca 1 / 3 av vikten av betong simbassäng). I stora
konstruktioner eller många simbassänger, viktminskning kan vara
betydande.

Kakel
Materialval till golv och väggar i badanläggningar har stor betydelse för bl.a.
säkerhet, underhåll, drift och miljö. Keramiskt kakel, klinker och mosaik är
det naturliga valet till ytor som ska vara enkla att rengöra, halksäkra och
samtidigt ha hög slitstyrka. Keramiska ytor skapar samtidigt ett estetiskt
värde.
Fyllning och tömning av bassängpåfyllning av vatten i bassänger bör ske
tidigast 14 dygn efter avslutat fogarbete. Enligt rekommendationen ska både
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påfyllning och tömning ske gradvis med 30–50 cm förändring av vattennivån
per dygn. Undvik om möjligt stora temperaturskillnader på vatten och
underlag. Alla fogar som utsätts för kemisk och/eller fysisk påverkan ska
kontrolleras med jämna mellanrum och om nödvändigt bytas ut för att
förhindra följdskador. Användning av högtryckstvätt bör om möjligt
undvikas, vilket innebär en tyngre lokalvård i anläggningen.
Se bilaga 2.

Ekonomiska konsekvenser – beskrivning av ekonomiska
konsekvenser vid renovering

Uppskattad renoveringskostnad
Beräknad hyresökning

17 mnkr,
12,1 mnkr, stål och 18,5 mnkr,
kakel
kakel
stål
400 tkr
525 tkr
575 tkr

Ökade hyreskostnader bedöms uppgå till mellan 400 tkr till 575 tkr beroende
på materialval. Kalkylerade kostnader för renoveringen kan komma att
ändras i samband med detaljprojektering.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Teknik- och fritid Säffle-Åmål

Viktor Weiberg
Fritidschef
Teknik- och fritid Säffle-Åmål

Martin Ekelund
Driftledare
Teknik- och fritid Säffle-Åmål
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Teknik- och fritidsförvaltningen
Viktor Weiberg

Utredningsuppdrag om renovering av Åmåls simhall
Sammanfattning
Simhallen i Åmål är i behov av renovering för att upprätthålla säkerhet och
standard. Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och
fattar beslut om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare,
medan teknik- och fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen.
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt.
2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen.
Bakgrund
Simhallen i Åmål byggdes 1974, och år 2013-2014 genomfördes en större
renovering med bland annat takbyte, totalrenovering av omklädningsrum, ny
vattenrening och ett nybygge med en lekbassäng för barn. Det föreligger nu
återigen ett stort behov av renovering och då av bassängerna i Åmåls
simhall, då bland annat skicket på fog och kakel är undermåligt.
Åmåls kommunfastigheter AB (ÅKAB) är fastighetsägare, och fattar beslut
om eventuell renovering. Kommunstyrelsen är bolagets ägare, medan teknikoch fritidsnämnden ansvarar för driften av simhallen.
Kommunstyrelsens ordförandeberedning har efterfrågat beslutsunderlag för
att kunna ta ställning till eventuell renovering. Man har även lämnat
synpunkt om att anläggningen på sikt bör utvecklas med fokus på rekreation
och familjeupplevelse, snarare än tävling/motion.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen i samråd med
kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Renoveringsbehov Åmåls simhall, teknik- och fritidsförvaltningen, 2020-0520
Förvaltningens ståndpunkt
Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns ett stort
renoveringsbehov för Åmåls simhall och att arbetet med förstudien behöver
startas upp.
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Vid färdigställd renovering och eventuell annan utveckling i anläggningen
följer ökade hyreskostnader. En förstärkning av driftbidraget motsvarande
ökad hyra kommer då att aktualiseras.
Konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser

Utredningskostnaderna kommer att belasta ÅKAB:s budget.
Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att en renovering skulle ligga i linje med
nämndmålet ”Teknik- och fritidsnämnden ska ge goda förutsättningar att
bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet”.
Övriga riktlinjer, policies, planer och barnkonventionen

Förvaltningen bedömer att en renovering och eventuell utveckling av Åmåls
simhall skulle ligga väl i linje med barnkonventionen.
Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut:
1. Åmåls kommunfastigheter AB uppdras att genomföra en förstudie för
renovering av Åmåls simhall, där förstudien även ska innefatta
utvecklingsmöjligheter för simhallen på kort och medellång sikt.
2. Förstudien ska genomföras i samråd med teknik- och fritidsförvaltningen.

Helen Halvardsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Åmål
Åmåls kommunfastigheter AB

Viktor Weiberg
Fritidschef

Ärende 4

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-30

1 (2)

Dnr KS 2021/140

KS § 138 Regler för ekonomiska ersättningar
för förtroendevalda 2022-2026 - Förslag från
fullmäktigeberedningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fullmäktigeberedningens
förslag på regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls
kommun mandatperioden 2022-2026.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har ett gällande arvodesreglemente antaget av
kommunfullmäktige den 27 april 2011. Reglementet ska revideras en gång per
mandatperiod och så skedde senast den 19 juni 2019. Revideringen ska ske
genom en parlamentariskt tillsatt fullmäktigeberedning som enligt beslut av
kommunfullmäktige (24 november 2020 § 190) ska börja sitt arbete den 1 januari
2021.
Fullmäktigeberedningen har utsetts genom att respektive ingående parti eller
politisk samverkansgrupp nominerat representant/representanter, som därefter
fastslagits av kommunfullmäktige Sammansättningen har sett ut på följande sätt:
Lotta Robertsson Harén (MP), beredningens ordförande
Göran Karlsson (S)
Susanne Korduner (S)
Christina Johansson (V)
Sven Callenberg (C)
Christer Törnell (KD)
Ove Kaye (SD)
Beredningen sammankallades för ett första möte den 12 januari 2021 och har
därefter sammanträtt ytterligare fem gånger. Det förslag som nu presenteras för
beslut är ett samlat och gemensamt förslag från beredningen.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 74
- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021
- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 24
- Förslag till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls
kommun mandatperioden 2022-2026
- Missiv från fullmäktigeberedningen
- Västra Götalandsregionenens arvodesbestämmelser 2018-2022

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kansli- och utredningsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Regler för ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda 2022-2026 - Förslag från
fullmäktigeberedningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta fullmäktigeberedningens
förslag på regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls
kommun mandatperioden 2022-2026.

Beskrivning av ärendet
Åmåls kommun har ett gällande arvodesreglemente antaget av
kommunfullmäktige den 27 april 2011. Reglementet ska revideras en gång per
mandatperiod och så skedde senast den 19 juni 2019. Revideringen ska ske
genom en parlamentariskt tillsatt fullmäktigeberedning som enligt beslut av
kommunfullmäktige (24 november 2020 § 190) ska börja sitt arbete den 1 januari
2021.
Fullmäktigeberedningen har utsetts genom att respektive ingående parti eller
politisk samverkansgrupp nominerat representant/representanter, som därefter
fastslagits av kommunfullmäktige Sammansättningen har sett ut på följande sätt:
Lotta Robertsson Harén (MP), beredningens ordförande
Göran Karlsson (S)
Susanne Korduner (S)
Christina Johansson (V)
Sven Callenberg (C)
Christer Törnell (KD)
Ove Kaye (SD)
Beredningen sammankallades för ett första möte den 12 januari 2021 och har
därefter sammanträtt ytterligare fem gånger.
Utöver den politiska besättningen har beredningens arbete understötts av
tjänstepersoner inom Åmåls kommun, främst kommunsekreterare och kansli- och
utredningschef, men också personalekonom, lönehandläggare och
nämndsekreterare. Därtill har sakkunnigt stöd köpts in genom företaget Public
Partner. Från företaget har konsulterna Sofia Spolander samt Anna Sandborgh
deltagit och bidragit med såväl omvärldsbevakning som rättslig kvalitetssäkring.
Fullmäktigeberedningens slutresultat är ett nytt förslag till regler för arvoden till
förtroendevalda, denna gång kallat ”Regler för ekonomiska ersättningar till
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förtroendevalda i Åmåls kommun mandatperioden 2022-2026”. Hela
fullmäktigeberedningen står bakom förslaget.
I sitt arbete med förslag till arvodesregler har fullmäktigeberedningen utgått från
tidigare reglemente men också sökt inspiration i Västra Götalandsregionens
arvodesreglemente. Detta eftersom flera förtroendevalda i Åmåls kommun också
har regionuppdrag. Det finns goda skäl att försöka harmoniera
ersättningsbestämmelserna så att inte missförstånd eller oavsiktligt felaktiga
uppgifter rapporteras in.
En annan ambition har varit att skapa ett regelverk som underlättar för
egenföretagare/enmansföretag.
I förslaget från fullmäktigeberedningen sticker en annan sak ut: förslaget om
schablonarvoden. Enligt förslaget så ska ersättningar för förtroendeuppdrag i
Åmåls kommun ersättas utifrån fasta ersättningar vilket skapar en förenklad
administration men framförallt en förutsägbarhet både för den förtroendevalde
och för den kommunala ekonomin.

Förvaltningens ståndpunkt
Då frågan om ekonomiska ersättningar är ett strikt politiskt ställningstagande,
avstår kommunledningskontoret från att redovisa någon ståndpunkt i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av fullmäktigeberedningens förslag är att
kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda ökar något.
Fullmäktigeberedningen har under sitt arbete genomfört en omvärldsbevakning
där kostnaderna för den lokala demokratin (med detta avses ersättningar till
förtroendevalda i form av arvoden samt i vissa beräkningar även ersättning för
förlorad arbetsförtjänst) jämförts med andra, närliggande kommuner. Denna
omvärldsbevakning har visat att Åmåls kommun i dagsläget betalar mindre i
ersättning till förtroendevalda än flera av grannkommunerna.
Det finns inget självändamål i att ha höga kostnader för politiska arvoden men
samtidigt är det viktigt att det uppfattas att det utgår en skälig ersättning för det
omfattande och tidskrävande arbete som krävs som förtroendevald och för att axla
det ansvar som följer av att agera som beslutsfattare.
Exakt hur mycket kostnaden för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
kommer att öka, går inte att säga säkert, eftersom detta är beroende av
ålderssammansättning och sysselsättning bland de förtroendevalda.
Fullmäktigeberedningens beräkningar är dock att med utgångspunkt i
beredningens förslag, kan man förvänta sig att dagens kostnadsandel för
ersättningar till förtroendevalda, går från 0,27 procent av den sammanlagda
kostnadsmassan i kommunen (enligt 2020 års siffror) till 0,41 procent (oräknat
ersättning för förlorad arbetsförtjänst).
I jämförelse spenderade Säffle 0,48 procent av kommunens kostnadsmassa på
ersättningar till förtroendevalda, Melleruds kommun 0,53 procent, Dals-Eds
kommun 0,38 procent och Bengtsfors kommun 0,32 procent (allt enligt 2020 års

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Förvaltningen

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-07

KS 2021/140

3 (3)

siffror, inklusive ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, för Åmål var andelen
0,31 procent).

Måluppfyllelse
Beslutet bidrar till att uppnå det strategiska målet om att ”I Åmål ska alla kunna
leva under trygga och goda förhållanden”, i synnerhet inriktningsmålet med att
”Öka invånarnas trygghet, tillit, delaktighet och jämlikhet i levnadsförhållanden”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021
- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 24
- Förslag till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Åmåls
kommun mandatperioden 2022-2026
- Missiv från fullmäktigeberedningen

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Personalenheten
Kansli- och utredningsenheten



Fullmäktigeberedning – Missiv
Åmåls kommunfullmäktige tillsatte en fullmäktigeberedning i november 2020
med två uppdrag:



Att utvärdera nuvarande arvodesreglemente och lämna nytt förslag till
arvodesreglemente
Att utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträde på dagtid.

Beredningens uppdrag skulle vara slutfört inför kommunfullmäktiges sammanträde
i juni 2021.
Föreslagna förändringar för regler för ekonomisk ersättning
avses införas i samband med att det nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2022.
Arvodesreglemente / Regler för ekonomisk ersättning
I arbetet med att utvärdera nuvarande arvodesreglemente har beredningen fört en
diskussion om grundläggande utgångspunkter och landat i nedan beskrivna vägledande
principer.
Arvodet skall upplevas skäligt utifrån uppdragets omfattning och ansvar.
Kommunallagen 4 kap. 11–18 § beskriver hur fullmäktige får besluta om ersättning för
utgifter den förtroendevalde har i samband med uppdraget, och ett skäligt arvode för det
arbete som är förenat med uppdraget. Beredningen har därför lagt vikt vid att i förslaget till
reglemente beskriva vilka arbetsuppgifter som ingår i förtroendeuppdrag, och vad man alltså
ersätts för. I förslaget benämns det uppdragsarvode, och är en ersättning för både den tid
man deltar i beslutssammanträden och andra möten samt övriga arbetsuppgifter som ni kan
läsa i det liggande förslaget.
Nuvarande begrepp sammanträdesarvode som idag finns upphör.
Beredningen har fört ett resonemang där man menar att alla arvoderingsmodeller kan och
bör (i rätt instans) utvärderas och granskas både i helhet och på individnivå. Beredningen
menar att den föreslagna modellen ger incitament för partierna att följa upp och utvärdera
förtroendevaldas representantskap i nämnder och styrelser. Vid sidan av partiernas
uppföljning sker en naturlig utvärdering av de förtroendevaldas arbete när det är dags för
val.
Arvodet ska mot bakgrund av detta utformas på så sätt att det även ger en uppenbar
administrativ förenkling för såväl den enskilde förtroendevalde som för förvaltningen. För att
kunna omsätta resonemanget till praktik är samtliga arvoden antingen års‐ eller

1

månadsberäknade. Det finns i förslaget en klausul som beskriver hur längre frånvaro som
omöjliggör för den förtroendevalda att utföra sitt uppdrag ska hanteras.
Beredningen har under arbetets gång tagit fram jämförelsemått med andra närliggande
kommuner i förslaget. De sammanlagda kostnaderna för den lokala demokratin i det
liggande förslaget gör att Åmåls kommun ligger i jämförbar nivå med närliggande
kommuner. Beredningen har enats kring ett förslag som likt idag baseras på
kommunstyrelsens ordförandes ersättning; som är 80 procent av ett riksdagsmannaarvode.
Förslaget beredningen nu presenterar kan upplevas vara en stor förändring.
En utgångspunkt har varit att behålla dagens nivåer och omvandla dem till den nya
arvodesmodellen.
Nivåerna som i Bilaga 1 anges i procent avses vara en ungefärlig motsvarighet till dagens
arvoden.
I förslaget ligger en förhöjning av de totala kostnaderna för den lokala demokratin.
Det utgörs framför allt av att uppdragsarvode införs för kommunfullmäktiges ledamöter.
Fullmäktigeberedningen anser som nämnts tidigare att arvode ska erläggas enligt principen
lika arvode för lika uppdrag. Att ha kvar principen om att inte erlägga arvode till den lokala
demokratins högsta beslutande organ får därmed anses som inkonsekvent. I nationellt
perspektiv är det heller inte särskilt vanligt att göra så.
Beredningen konstaterar tre saker:
1. Det är ungefär lika svårt för alla representerade partier i kommunfullmäktige att
hitta medborgare som är beredda att avsätta tid för att bidra till det demokratiska
system som vi har idag. Att avsätta tid innebär att man prioriterar ner andra områden
i livet.
2. Det bör inte vara orimligt att man tex. behöver försaka både karriärmöjligheter i sitt
ordinarie förvärv och får mindre tid att umgås med sin familj och vänner.
3. Det skall inte föreligga ekonomiska hinder för att kunna deltaga som förtroendevald.
Gällande arvodet för att bedriva oppositionsarbete (vilket inte minst innebär att delta i en
aktiv kontinuerlig dialog mellan styrande grupp och oppositionspartier) föreslår
fullmäktigeberedningen ingen ändring utan hänvisar till liggande skrivning i fullmäktiges
arbetsordning. Det är alltså fortsatt upp till oppositionen att besluta om hur dessa medel
fördelas. Något beredningen trots det vill framhålla är att det finns uppenbara fördelar med
att samla oppositionsarvodet till ett oppositionsråd, då summan ligger kvar på 40 procent av
kommunstyrelsens ordförandes arvode. Om man väljer att tillsätta ett oppositionsråd är det
en god idé att tillse att arbetsplats bereds så att oppositionsarbetet inklusive dialoger med
andra förtroendevalda samt tjänstepersoner underlättas. Samma regler som föreslås gälla
kommunstyrelsens ordförande ska då även gälla oppositionsråd fast i omfattning om 40
procent.
Ersättningar för resa med egen bil till och från sammanträde ersätts med statens skattefria
belopp vid ett avstånd av minst 5 km mellan bostad och sammanträdesplats. Vid resa
utanför kommunen tillämpas kommunens resereglemente för tjänstepersoner.
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Utformningen för ersättningar för förlorad arbetsinkomst har genomgående hämtats från
Västra Götalandsregionens regler. Ersättning för andra kostnader som kan uppstå för att
möjliggöra deltagande som förtroendevald har även de hämtats från Västra
Götalandsregionens arvodesreglemente.
I förslaget till regler för ekonomisk ersättning finns även en skrivning som rekommenderar
att de helägda bolagen använder samma reglemente. Utifrån ett resonemang om det
problematiska med att ha ersättare i bolagsstyrelser utifrån ett juridiskt personligt ansvar så
föreslår beredningen att dessa tas bort helt inför nästa mandatperiod.
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Fullmäktiges sammanträden
Fullmäktigeberedningen konstaterar att införande av Ärendeforum varit mycket givande för
fullmäktiges ledamöter. Genom digitala sändningar ges även allmänheten tillgång till
information i frågor som långsiktigt finns på kommunens agenda. Detta är inte minst ett
viktigt led i arbetet för att öka transparensen och på så sätt bidra till en vital lokal demokrati
både innanför och utanför sammanträdesrummets dörrar.
Vad gäller tidpunkt för fullmäktiges sammanträden finns flera olika önskemål från de partier
som finns representerade i fullmäktige idag. Beredningen valde att inte genomföra en
kvantitativ undersökning bland medborgare eller förtroendevalda. En sådan undersökning
skulle ge ett resultat som vore svårbedömt och inte bidra till beredningens framåtsyftande
ambitioner.
Den stora diskussionen har i beredningen handlat om vilken tidpunkt som är till mest fördel
för att öka möjligheterna för flera, då särskilt för att få ett fullmäktige som präglas av vitala
debatter och som lockar både unga och äldre medborgare att delta i den lokala demokratin.
Sammantaget har beredningen enats kring följande förslag:




Kommunfullmäktiges möte startar kl. 13.00 och inleds med Ärendeforum.
Kommunfullmäktige planeras till sista tisdagen i månaden.
Det bör tydligt framgår i arbetsordningen att möjlighet ges för kommunfullmäktiges
presidium att besluta om plats för var sammanträdet hålls (§10) liksom
bestämmelser kring deltagande på distans/digitala fullmäktigemöten.

Lotta Robertsson Harén, sammankallande (MP)
Göran Karlsson, ledamot (S)
Susanne Korduner, ledamot (S)
Christina Johansson, ledamot (V)
Sven Callenberg, ledamot (C)
Christer Törnell, ledamot (KD)
Ove Kaye, ledamot (SD)

4

Åmåls kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktigeberedningen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-26
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KF BER § 24 Förslag till Regler för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda 2022-2026
Kommunfullmäktigeberedningens beslut
Kommunfullmäktigeberedningen beslutar att uppdraget att utvärdera nuvarande
arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente är genomfört.
Kommunfullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2022-2026.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 november 2020 § 190 beslutade Åmåls kommunfullmäktige att inrätta en
fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag var att utvärdera nuvarande
arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen
ska även utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid.
Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2021.
Fullmäktigeberedningen har genom att inhämta information från närliggande
kommuners och från Västra Götalandsregionens arvodesbestämmelser kunnat
jämföra Åmåls kommuns nuvarande arvodesreglemente. Genom diskussion och
inspel från konsultfirman Public Partner har fullmäktigeberedningen genomfört
en utvärdering av det nuvarande arvodesreglementet och arbetat fram ett förslag
till nytt arvodesreglemente med benämningen Regler för ekonomiska ersättningar
för förtroendevalda i Åmåls kommun 2022-2026.

Beslutsunderlag
- Förslag till Regler för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Åmåls
kommun 2022-2026

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Regler för ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda i Åmåls kommun
mandatperioden 2022–2026

Antagen av
kommunfullmäktige
ÅÅMMDD § xx
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Tillämpningsområde
§1
Dessa regler redovisar de olika ersättningar som du som förtroendevald i Åmåls kommun kan ha rätt
till. Med förtroendevalda menas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, beredningar,
nämnder, styrelser, utskott och revisorer. Det är viktigt att du känner till reglerna och själv ansvarar
för vilka ersättningar som gäller dig.
Bestämmelserna gäller från följande tidpunkter:
Kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022.
Nämnder och styrelser från och med den 1 januari 2023.
Kommunen rekommenderar att även kommunala bolag tillämpar dessa regler för sina
styrelseuppdrag.
Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns i kommunallagens
kapitel 4 §§ 12–18.

Arvoden och ersättningsformer
§2
Förtroendevalda får arvoden och ersättning i form av följande:
‐ Uppdragsarvode
‐ Kommunalrådsarvode
‐ Oppositionsarvode
‐ Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmåner
‐ Ersättning för kostnader

Uppdragsarvode
§3
Uppdragsarvode ersätter förtroendevalda för arbetsuppgifter inom uppdraget. Vilka uppdrag som
ger rätt till uppdragsarvode framgår av bilaga 1.
Uppdragsarvode är knutet till kommunalrådsarvodet med angivna procentsatser som framgår av
bilaga 1. Uppräkningen av uppdragsarvoden görs den 1 januari varje år utifrån gällande
kommunalrådsarvode.
Uppdragsarvodet betalas ut från den månad kommunfullmäktige, länsstyrelsen, nämnd eller styrelse
beslutat om uppdraget.
Summan av uppdragsarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald får inte överstiga 100
procent av årsarvodet för kommunalråd enligt bilaga 1. Den förtroendevalda ansvarar själv för att
bevaka detta och uppmärksamma när gränsen är nådd.
Uppdrag
Årsarvode täcker följande arbetsuppgifter:
‐ följa kommunfullmäktiges, styrelsens, nämndens eller beredningens arbete
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‐ inläsning av beslutsunderlag
‐ deltagande i sammanträden
‐ deltagande i kommunfullmäktiges ärendeforum
‐ utbildningar, kurser, workshops och studieresor
‐ förberedelser och beredningar inför sammanträdet
‐ kontakter, överläggningar och möten med förvaltningen
‐ kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och föreningar i frågor som rör den egna
nämndens frågor
‐ besök vid anläggningar, arbetsplatser och institutioner
‐ medverkan vid representation
‐ arbeta med att informera om nämndens verksamhet internt inom kommunen samt externt till olika
grupper och intressenter i samhället
‐ närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när den egna nämndens frågor behandlas
‐ sammanträda med tillfälliga utskott, beredningar, arbetsgrupper, projektgrupper och liknande
‐ partigruppsmöte i anslutning till sammanträde med kommunfullmäktige, styrelsen, nämnden eller
beredningen
‐ protokollsjustering
För ordförande gäller uppdraget även följande arbetsuppgifter:
‐ leda kommunfullmäktiges, styrelsens, nämndens eller beredningens arbete
‐ beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar
Frånvaro
Om en förtroendevald som har rätt till uppdragsarvode avgår under mandatperioden fördelas
arvodet mellan den som avgår och dennes efterträdare i förhållande till den tid de haft sina
respektive uppdrag.
Avdrag på uppdragsarvodet ska göras om en förtroendevald inte kan genomföra sitt uppdrag under
en sammanhängande tid som överstiger en månad. Avdraget motsvarar den tid som den
förtroendevalda avstår från sitt förtroendeuppdrag och ersättningen betalas i stället ut till den
förtroendevaldes ersättare.

Kommunalrådsarvode
§4
Berättigade till kommunalrådsarvode är förtroendevald som utsetts till kommunalråd tillika
kommunstyrelsens ordförande av kommunfullmäktige. För kommunalrådsuppdraget ersätter
följande bestämmelser föregående regler.
I skattehänseende räknas kommunalrådsarvode som inkomst av tjänst.
Det är sjukpenning‐ och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar
arbetsgivaravgifter enligt lag.
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Kommunalrådsarvodet baseras på månadsarvodet för riksdagsledamöter. Det justeras den 1 januari
varje år.
Kommunalrådsarvodet är 80 procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter.
Kommunalrådsarvodet omfattar all arvodering för uppdrag inom kommun, kommunala bolag,
kommunalförbund etc. Kommunstyrelsens ordförande har inte rätt till andra arvoden eller ersättning
för förlorad arbetsförtjänst från kommunen.
Kommunalråd har rätt till förmån i form av friskvård enligt samma regelverk som gäller för
kommunens anställda.
Kommunalråd som uppbär arvode har rätt till ledighet från sitt uppdrag under viss tid årligen utan att
arvodet minskas. Längden av sådan ledighet ska svara mot vad som ifråga om semester gäller för
arbetstagare i kommunen.
Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt de kollektivavtal som gäller för anställda i
kommunen.
Kommunalråd omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA‐KL) enligt särskilda
försäkringsvillkor. Försäkringen gäller vid olycksfall och arbetssjukdomar som uppstår i samband med
en förtroendevalds uppdrag för kommunen.
Kommunen tecknar en tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Livförsäkring AB för kommunalråd.
För kommunalråd gäller bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF‐
KL18).

Oppositionsarvode
§5
Till oppositionen utgår ett oppositionsarvode på 40 procent av kommunalrådets arvode. Arvodet kan
fördelas till samtliga oppositionspartier per mandat, till en gemensam förtroendevald företrädare för
oppositionen eller enligt annan fördelning mellan förtroendevalda som oppositionen anser lämpligt.
Uppgifter om fördelningen ska meddelas Åmåls kommun, undertecknat av samtliga
oppositionspartier. Fördelningen gäller tills vidare tills annat meddelas från oppositionen.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§6
En förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om hen tar tjänstledigt från sin
ordinarie sysselsättning för att genomföra förtroendeuppdrag för Åmåls kommun. Grunden för
rätten till ersättning är att den förtroendevalda har ett faktiskt löneavdrag kopplat till
tjänstledigheten.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas inte ut för den tid som läggs på att läsa in handlingar.
Förtroendevald som inte lyckas delta på ett sammanträde p.g.a. förhinder som inte rimligen kan
påverkas har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om denna kan styrkas.
Inställda sammanträden ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om denna kan styrkas.
Begränsning
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte förtroendevalda som har uppdrag
motsvarande betydande del av heltid. Med betydande del av heltid menas uppdrag som tillsammans
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genererar uppdragsarvoden som sammanlagt motsvarar 40 procent av kommunalrådets årsarvode
eller mer.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detsamma gäller för förtroendevald som tagit
partiellt tjänstledigt.
Kompletterande regler
Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads‐ eller timlön och
betalas ut med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslönen
divideras med 165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för
förlorad arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd enligt bilaga 1 dividerat med 165
timmar.
Intyget lämnas första gången den förtroendevalda begär ersättning samt vid ändrad inkomst.
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och styrkta
inkomstuppgifter. Nya inkomstuppgifter ska lämnas in vid byte av arbetsgivare.
Ersättning betalas ut för de timmar som anmäls med högst 8 timmar per dag. En förtroendevald som
arbetar skift eller har schemalagd arbetstid, och som kan visa att hen förlorat arbetsinkomst för mer
än 8 timmars arbete, kan dock få ersättning även för den överstigande tiden. Då ska intyg från
arbetsgivaren lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Har den förtroendevalda ett uppdrag på ledig tid (flextid, semester med mera) faller rätten till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär att en förtroendevald som byter arbetspass för att
få ledig tid för ett uppdrag i Åmåls kommun inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är anställd och som själv kan reglera sin arbetstid och sitt arbetsschema så att
uppdraget utförs på ledig tid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Anställda
För anställda är grunden för ersättningens storlek inkomstuppgifter som är styrkta av arbetsgivaren.
Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. För anställd i eget
aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.
Egenföretagare
Förtroendevald som inte har något anställningsförhållande ska intyga att hen driver aktiv verksamhet
som ger arbetsinkomst. Arbetsinkomsten grundas på överskott av näringsverksamhet. Om överskott
av näringsverksamhet är lägre än 50 procent av kommunalrådets arvode per månad,
schablonberäknas arbetsinkomsten.
I samband med nystart av företag kan en förtroendevald beviljas schablonersättning under
uppbyggnadsskedet. Beslutet gäller för ett kalenderår, om inga förändringar sker vad gäller
inkomsten eller verksamheten. Om schablonersättning har betalats ut kan man inte i efterhand
begära högre ersättning.
Schablonersättningen utgår 50 procent av kommunalrådets arvode per månad. Omräkning av
arbetsinkomsten till timlön sker genom att arbetsinkomsten divideras med 165, vilket motsvarar en
genomsnittlig ersättning per timma.
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Övriga
Om den förtroendevalda har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsvarar
ersättningen det belopp hen går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda beloppet ska
styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig a‐kassa eller försäkringskassa.
En förtroendevald som har sjukpenning eller har sjukersättning ansvarar själv för att
Försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående sjukskrivning.
För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som hen antas
ha under minst sex månader framåt. Det ska framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning
avser schemalagd arbetstid.
Kommentarer
Med betydande del av heltid menas uppdrag som tillsammans genererar uppdragsarvoden som
sammanlagt motsvarar 40 procent av kommunalrådets årsarvode eller mer.

Ersättning för förlorad semesterförmån
§7
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån om hen tar tjänstledigt från sin
ordinarie sysselsättning när hen genomför förtroendeuppdrag för Åmåls kommun i så stor
omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar. Detta gäller dock inte
förtroendevalda som utför uppdragen på betydande del av heltid.
Förtroendevald som förlorar semesterförmån på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt till
ersättning med 12 procent av den ersättning som den förtroendevalda fått för förlorad
arbetsinkomst.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska vara framställt till kommunen inom ett år
från dagen för sammanträdet eller motsvarande.
Om förtroendevald begär ersättning så prövas den av kommunstyrelsens arbetsutskott som i Åmåls
kommun är personalutskott.
Begränsningar
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare
har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Detsamma gäller för en förtroendevald som
tagit partiell tjänstledighet.

Ersättning för förlorad pensionsförmån
§8
Regler för pension, avgångsersättning och omställningsstöd har antagits av kommunfullmäktige, i
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR rekommendationer (OPF‐KL18).
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller förtroendevald
med årsarvode på minst 40 procent av en heltid samt omfattar enbart förtroendevalda som har haft
sådant uppdrag sedan 2014 eller tidigare.
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF‐KL18, tillämpas för
förtroendevalda som valdes/väljs första gången i samband med valet 2014 eller senare. De gäller
även förtroendevalda som får förnyat uppdrag och som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF
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eller andra omställnings‐ och pensionsbestämmelser för förtroendevalda, det vill säga har
deltidsuppdrag motsvarande mindre än 40 procent av heltid.
OPF‐KL18 är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Pensionsbestämmelserna innehåller avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd
och familjeskydd. Arvodesberedningen fastställer vilka personer med årsarvode på minst 40 procent
av heltid som omfattas av OPF‐KL18 i början av varje mandatperiod.
Omställningsstödet gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 40 procent av heltid. Stödet är
tidsbegränsat och består av två delar – aktiva omställningsinsatser respektive ekonomiskt
omställningsstöd. Vid aktiva omställningsinsatser beslutar kommunstyrelsen vilka insatser som ska
erbjudas. Här tas hänsyn till den förtroendevaldas förutsättningar. Ekonomiskt omställningsstöd kan
betalas ut i högst tre år. Ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan dock betalas ut i direkt
anslutning till att tidigare stöd upphört om den förtroendevalda då fyllt 61 år.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättningen utgör 4,5 %
av arvodena och avsätts till en pensionsbehållning för den förtroendevalde enligt OPF‐KL.
Förtroendevald har även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån av den beräknade
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning utgör 4,5 % av den förlorade
arbetsinkomsten och betalas ut i samband med utbetalning sker av den förlorade arbetsinkomsten.
Ersättning för förlorad pensionsförmån utges inte till förtroendevald som har uppnått 65 års ålder.

Ersättning för kostnader
§9
Resekostnader
Kostnader för resor med bil till och från sammanträden eller förrättning inom kommunen ersätts om
avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad överstiger 5 km enkel väg. Kostnadsersättningen
utbetalas i enlighet med Skatteverkets regler för skattefri milersättning.
Traktamente
Traktamente utgår vid sammanträden och förrättningar utanför kommunen. Förtroendevalda har
samma villkor för traktamente som kommunens medarbetare enligt det kommunala
traktamentsavtalet (TRAKT) och med reducering av traktamente enligt Skatteverkets
rekommendationer.
Kostnadsersättning för barntillsyn
Kostnader för barntillsyn för barn under 12 år ger rätt till ersättning, om kostnaden uppkommer när
den förtroendevalda genomför sitt uppdrag.
Kostnadsersättning för barntillsyn gäller inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på minst 40
procent av heltid. Ersättning betalas inte ut till familjemedlemmar och inte heller för tid när den
förtroendevalda hade kunnat nyttja ordinarie barnomsorg.
Det högsta belopp som betalas ut är 0,4 procent av gällande prisbasbelopp för den tid som
barnpassning anlitas. Ersättningen gäller oavsett om man anlitar en enskild person med A‐skatt, ett
företag eller en enskild näringsidkare med F‐skattsedel.
Ersättning för barntillsyn betalas ut efter att kostnaden uppstått. Det krävs en ansökan från den
förtroendevalda till Åmåls kommun.
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Mer information om vilka regler som gäller framgår av Skatteverkets webbplats.
Kostnadsersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som
uppkommer till följd av deltagande vid sammanträden och som inte ersätts på annat sätt. Kostnader
kan exempelvis vara resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och
liknande.
Barntillsyn, vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk samt förtroendevald
med funktionsnedsättnings särskilda kostnader ersätts med verifierat belopp. Ersättning utgår inte
om den förtroendevalde har haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på
annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.

Utbetalning
§ 10
Arvode om sammanlagt minst 18 000 kr utbetalas med 1/12‐del månadsvis. Arvode under
sammanlagt 18 000 kr utbetalas med halva beloppet den ordinarie utbetalningsdagen i juni och
december.
Ordinarie löneutbetalningsdag är den 27:e i månaden. Om den 27:e infaller på lördag, söndag eller
helgdag sker utbetalning närmaste vardag före. Löneutbetalningsdag i december fastställs särskilt.
Den som vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning för kostnader ska själv anmäla
detta på anvisat sätt. Begäran om ersättning ska ha kommit in till löneenheten senast tre månader
efter att sammanträdet eller resan ägt rum.
Varje förtroendevald ska lämna in de uppgifter löneenheten begär in, för att Åmåls kommun ska
kunna betala ut belopp enligt reglerna samt verkställa skatteavdrag med mera. En förtroendevald ska
kunna styrka alla lämnade uppgifter om ersättningar på begäran. Görs inte detta blir den
förtroendevalda återbetalningsskyldig, om ersättning hunnit betalas ut. Felaktigt utbetalda arvoden
och kostnadsersättningar återkrävs.
Alla handlingar i Åmåls kommun omfattas av grundlagens bestämmelser om allmänna handlingar.

Tolkning och tillämpning
§ 11
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra tvister om tolkning och tillämpning av
dessa regler.
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Bilaga 1
Kommunalrådsarvodet är utgångspunkt för övriga uppdragssarvoden enligt denna bilaga.
Kommunalrådsarvodet för 2021 är 55 920 kr.
Nämnd/Uppdrag

Procent

Antal
ledamöter och
ersättare

Kommunfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare

8
3
3
2
1,5

1
1
1
31
20

100
2
2
2
1,5

1
1
1
8
11

1
0,5

4
5

1
0,5

4
5

15
2
2
2
1,5

1
1
1
6
9

1
0,5

2
3

12
2
2
2
1,5

1
1
1
6
9

1

2

Kommunstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Arbetsutskott
Ledamot
Ersättare
Budgetutskott
Ledamot
Ersättare
Välfärds‐ och
arbetsmarknadsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Arbetsutskott
Ledamot
Ersättare
Barn‐ och utbildningsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Arbetsutskott
Ledamot
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Ersättare

0,5

3

Bygg‐ och miljönämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare

9
2
2
2
1,5

1
1
1
2
5

Överförmyndarnämnden
Ordförande
Ersättare

9
1,5

1
1

13
10
2
1,5

1
1
6
7

1
0,5

1
2

Valnämnden ‐ vid valår
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare

7
2
2
2
1,5

1
1
1
2
5

Krisledningsnämnden
Ordförande (KS‐ordförande)
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare

‐
2
2
2
1,5

1
1
1
2
5

Kommunrevisionen
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

6
2,5
2,5

1
1
3

Kommunfullmäktigeberedning
Ordförande
Ledamot

2,5
1

Teknik‐ och fritidsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Arbetsutskott
Ledamot
Ersättare
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Oppositionsarvode

40
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Beslutad av: Regionfullmäktige, 2018-06-18 – 2018-06-19, reviderad av arvodesberedningen
2020-06-10 § 6
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för förtroendevalda
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Till dig som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen
Arvodesbestämmelserna redovisar de olika ersättningar som du som förtroendevald kan ha
rätt till. Det är viktigt att du känner till reglerna och själv ansvarar för vilka ersättningar
som gäller dig. Bestämmelserna gäller från följande tidpunkter:
-

Regionfullmäktige, regionstyrelse, utskott, arvodesberedning och
valberedning: från och med den 15 oktober 2018.
Nämnder och styrelser: från och med den 1 januari 2019.
Bolag: från och med årsstämman 2019.

Arvodesbestämmelserna finns även tillgängliga på Västra Götalandsregionens webbplats.

För Västra Götalandsregionens arvodesberedning den 23 maj 2018

Ordförande

Vice ordförande

Nämnd eller styrelse
Fullmäktige ska tillsätta en styrelse (regionstyrelsen) och i övrigt de nämnder som behövs. Det
har ingen juridisk betydelse om fullmäktige kallar nämnderna för styrelser, nämnder,
beredning eller kommittéer. Västra Götalandsregionen har valt att kalla beställarna för
nämnder och utförarna för styrelser, för att tydliggöra de olika rollerna i beställar–utförarsystemet.
Nämnderna kan i sin tur tillsätta utskott och beredningar för att bereda ärenden till nämnden.
Nämnden kan delegera rätt att besluta till ett utskott men inte till en beredning.
I arvodesbestämmelserna används begreppet nämnder genomgående för att slippa
uppräkningar.
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Tillämpningsområde
§1
Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen.
Med förtroendevalda menas
•

ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, beredningar, nämnder,
styrelser, utskott och revisorer.

Arvodesbestämmelserna gäller också
•

ledamöter och lekmannarevisorer i bolag som är hel- eller delägda av
Västra Götalandsregionen.

Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns i
kommunallagens 4 kap. 12–18 §.
Riktlinjer för samråd (RS 2017–03063) och Riktlinjer för internationella uppdrag
(RS 2017–03067) har tagits fram separat av regionstyrelsen.

Arvodesberedningens uppdrag
§2
Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i
arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa.
Enligt regionfullmäktiges beslut är arvodesberedningen pensionsmyndighet i
Västra Götalandsregionen och har därför även i uppdrag att tolka pensionsbestämmelser
för förtroendevalda.
Vid beslut i ärenden gäller kommunallagens bestämmelser om nämnder.
Föreskrifter om arvodesberedningens arbetsformer finns i Arbetsordning för
Västra Götalandsregionen.

Årsarvode
§3
Årsarvodet ersätter förtroendevalda för arbetsuppgifter inom uppdraget. Vilka uppdrag
som ger rätt till årsarvode framgår av bilaga 2. En förtroendevald som sammanlagt har
uppdrag som ger en ersättning motsvarande mer än 7 procent av ett årsarvode har inte rätt
till dagarvode för uppdrag som är en följd av det eller de uppdrag årsarvodet gäller.
Årsarvode betalas ut med 1/12 varje månad till dem som har uppdrag som ersätts med i
bilaga 2 angivna belopp.
Årsarvodet betalas ut från den dag regionfullmäktiges beslut eller från den dag när valet
gjordes. Årsarvode för uppdrag i bolag betalas ut för den tid som uppdraget gäller från och
med årsstämman.
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Summan av årsarvode, dagarvode och förlorad arbetsinkomst för en förtroendevald får inte
överstiga 100 procent av grundarvodet för regionråd enligt bilaga 2. Den förtroendevalda
själv ansvarar för att bevaka detta och uppmärksamma när gränsen är nådd. Undantag från
denna regel anges i bilaga 1, Regionråd – särskilda bestämmelser.
Gruppledaren i regionfullmäktige för ett parti utan regionrådspost får en ersättning som
motsvarar 50 procent av grundarvodet för regionråd enligt bilaga 2. Gruppledaren ska vara
utsedd av sin fullmäktigegrupp. Gruppledararvodet ersätter gruppledaren för samtliga
arbetsuppgifter inom uppdraget.

Frånvaro
§4
Om en förtroendevald som har rätt till årsarvode avgår under mandatperioden fördelas
arvodet mellan den som avgår och dennas efterträdare i förhållande till den tid de haft sina
respektive uppdrag.
Avdrag på årsarvodet ska göras om en förtroendevald inte kan genomföra sitt uppdrag av
annan orsak än sjukdom under en sammanhängande tid som överstiger två månader.
Avdraget motsvarar den tid som den förtroendevalda avstår från sitt förtroendeuppdrag och
ersättningen betalas i stället ut till den förtroendevaldes ersättare.

Sjukdom
Vid sjukdom tillämpas sjuklönelagens regler för arvode vid sjukdom för förtroendevald
som genomför uppdrag på minst 40 procent av heltid. Från och med dag 15 svarar
Försäkringskassan för sjukpenning enligt gällande lagstiftning:
•
•
•
•

Dag 1 är karensdag,
Dag 2–14 betalas 80 procent av arvodet ut.
Dag 15–90 betalas 10 procent av arvodet ut.
Efter dag 90 betalas inget arvode ut.

Förtroendevald med uppdrag på mindre än 40 procent av heltid får oförändrat årsarvode i
två månader. Därefter betalar Försäkringskassan ut sjukpenning som motsvarar cirka 80
procent av arvodet.
Förtroendevald som är arbetsoförmögen och inte kan utföra sitt uppdrag ska anmäla detta
första dagen till Försäkringskassan och löneservice för förtroendevalda eller till sin nämnd.

Föräldraledighet

Förtroendevalda som genomför uppdrag på minst 40 procent av heltid har rätt till
föräldraledighet enligt gällande avtal (AB). Ledigheten anmäls till Försäkringskassan och
löneservice för förtroendevalda eller till sin nämnd.
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Dagarvode
§5
Förtroendevald som sammanlagt har uppdrag med en ersättning motsvarande mer än 7
procent av ett årsarvode har inte rätt till dagarvode för uppdraget eller för uppdrag som
följer av det eller de uppdrag som årsarvodet gäller.
Dagarvode betalas ut med 2,5 procent av grundarvodet för regionråd enligt bilaga 2. För
sammanträde eller uppdrag på högst fyra timmar inklusive restid betalas halvt dagarvode.
Dagarvode betalas ut för
•
•
•

sammanträde med den nämnd den förtroendevalda tillhör, när det förs
protokoll eller likvärdiga anteckningar
uppdrag där beslut om detta har tagits i nämnden eller av en
beslutsdelegat som nämnden utsett
partigruppsmöte i anslutning till sammanträde med den egna nämnden.

Begränsning
Vissa begränsningar finns vad gäller dagarvode:
•

•
•

Dagarvode för att delta i konferens, temadag, informationsmöte,
kursverksamhet, studiebesök, seminarium eller motsvarande betalas bara
ut om respektive nämnd har beslutat om deltagandet. Dagarvodet
begränsas till ett halvt dagarvode eftersom det inte är ett beslutsforum.
Vid flera dagars konferens betalas ett halvt dagarvode ut per dag.
Vanligtvis ställs inget krav på att handlingar ska läsas in, men helt
dagarvode kan vara motiverat om förberedelser krävs. Begränsningen
gäller även vid sammankomst utomlands.
Förtroendevald som behöver en resdag för att delta i uppdrag nästa dag får inget
dagarvode för resdagen.
Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag.

Kompletterande regler för regionfullmäktige
För regionfullmäktige kompletteras reglerna för dagarvode med följande:
•
•

Dagarvode betalas ut för sammanträde när regionfullmäktiges protokoll
ska justeras till justeringsperson som inte ingår i regionfullmäktiges
presidium.
Dagarvode betalas ut för en obligatoriskt inkallad ersättare i
regionfullmäktige per parti och valkrets. Har partiet fler än fyra ersättare
per valkrets betalas även dagarvode ut för en inte tjänstgörande ersättare
för varje påbörjat fyrtal ledamöter i varje valkrets.

Kontaktdagar
Regionfullmäktiges ledamöter och obligatoriskt inkallade ersättare har rätt till sex
kontaktdagar per år. För dessa dagar betalas dagarvode eller förlorad arbetsinkomst ut om
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inkomsten överstiger dagarvodet. Den som inte nyttjar kontaktdagarna kan överlåta dem
till partigruppens övriga ledamöter och ersättare efter samråd med gruppledare.
Kontaktdagarna
•
•
•

har till syfte att stärka rollen som befolkningsföreträdare och att träffa
invånarna
kan användas inom verksamheter i Västra Götalands län
får inte användas till partimöten.

Gruppanslag
Varje parti får årligen ett anslag för gruppmöten med mera. Det är inom ramen för detta
anslag som all ersättning för gruppmöten betalas ut. Det är dock upp till varje parti självt
att besluta om och när ersättning ska betalas ut.

Förlorad arbetsinkomst
§6
En förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om hen tar tjänstledigt
från sin ordinarie sysselsättning för att genomföra förtroendeuppdrag för Västra
Götalandsregionen. Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalda har ett
faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.
Förtroendevald som inte lyckas delta på ett sammanträde p.g.a. faktorer som inte kan
påverkas till exempel teknikstrul eller problem i trafiken har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst om denna kan styrkas.
För inställda sammanträden ger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om denna kan
styrkas.

Begränsning
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte förtroendevalda som har uppdrag
motsvarande minst 40 procent av heltid. En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst
och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Detsamma gäller för förtroendevald som tagit partiellt tjänstledigt.

Kompletterande regler
Ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads- eller
timlön och betalas ut med belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker
genom att månadslönen divideras med 165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning
per timma. Högsta timersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till
regionråd enligt bilaga 2 dividerat med 165 timmar.
Intyget lämnas första gången den förtroendevalda begär ersättning samt vid ändrad
inkomst. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ingen ersättning betalas ut utan
aktuella och styrkta inkomstuppgifter. Dessa uppgifter lämnas på Västra
Götalandsregionens blankett. Nya inkomstuppgifter ska lämnas in vid byte av arbetsgivare.
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Ersättning betalas ut för de timmar som anmäls på inlämnad reseräkning med högst 8
timmar per dag. En förtroendevald som arbetar skift eller har schemalagd arbetstid, och
som kan visa att hen förlorat arbetsinkomst för mer än 8 timmars arbete, kan dock få
ersättning även för den överstigande tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas
samtidigt med begäran om ersättning.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas inte ut för den tid som läggs på att läsa in
handlingar.
Har den förtroendevalda ett uppdrag på ledig tid (flextid, semester med mera) faller rätten
till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär att en förtroendevald som byter
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Västra Götalandsregionen inte har rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är anställd och som själv kan reglera sin arbetstid och sitt
arbetsschema så att uppdraget utförs på ledig tid har inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst.

Anställda
För anställda är grunden för ersättningens storlek inkomstuppgifter som är styrkta av
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av
aktiebolag. För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation,
revisor eller liknande.

Egenföretagare
Förtroendevald som inte har något anställningsförhållande ska intyga att hen driver aktiv
verksamhet som ger arbetsinkomst. Arbetsinkomsten grundas på överskott av
näringsverksamhet. Om överskott av näringsverksamhet är lägre än 40 procent av
grundarvodet för regionråd schablonberäknas arbetsinkomsten.
I samband med nystart av företag kan en förtroendevald beviljas schablonersättning under
uppbyggnadsskedet. Beslutet gäller för ett kalenderår, om inga förändringar sker vad gäller
inkomsten eller verksamheten. Om schablonersättning har betalats ut kan man inte i
efterhand begära högre ersättning.
Schablonersättningen är 40 procent av grundarvodet. Omräkning av arbetsinkomsten till
timlön sker genom att arbetsinkomsten divideras med 165, vilket motsvarar en
genomsnittlig ersättning per timma.

Övriga
Om den förtroendevalda har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning
motsvarar ersättningen det belopp hen går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda
beloppet ska styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller
försäkringskassa.
En förtroendevald som har sjukpenning eller är sjukskriven ansvarar själv för att
Försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående sjukskrivning.
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För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som
hen antas ha under minst sex månader framåt. Det ska framgå av intyg från arbetsgivaren
att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.

Kommentarer
Med betydande del av heltid menas uppdrag med en tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid
eller mer. När en förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40
procent men där den sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst (prop. 1982/83:97, prop. 2016/17:171). Med
sammanlagd tjänstgöringsgrad menas tid för uppdrag som ger rätt till årsarvode. Denna tid beräknas
genom att den förtroendevaldas procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Västra
Götalandsregionen läggs samman.

Förlorad semesterförmån
§7
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån om hen tar tjänstledigt
från sin ordinarie sysselsättning när hen genomför förtroendeuppdrag för Västra
Götalandsregionen i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda
semesterdagar. Detta gäller dock inte förtroendevalda som utför uppdragen på minst 40
procent.
Arvodesberedningen prövar rätten till ersättning efter att den förtroendevalda så begärt.
Den förtroendevalda ska använda Västra Götalandsregionens blankett och begärd
ersättning ska vara styrkt av arbetsgivare.

Begränsningar
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin
arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Detsamma gäller för
en förtroendevald som tagit partiell tjänstledighet.

Kostnadsersättning för barntillsyn
§8
Kostnader för barntillsyn för barn under 12 år ger rätt till ersättning, om kostnaden
uppkommer när den förtroendevalda genomför sitt uppdrag.

Begränsningar
Kostnadsersättning för barntillsyn gäller inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på
minst 40 procent av heltid. Ersättning betalas inte ut till familjemedlemmar och inte heller
för tid när den förtroendevalda hade kunnat nyttja ordinarie barnomsorg.
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Kompletterande regler
Det högsta belopp som betalas ut är 0,4 procent av gällande prisbasbelopp för den tid som
barnpassning anlitas. Ersättningen gäller oavsett om man anlitar en enskild person med Askatt, ett företag eller en enskild näringsidkare med F-skattsedel.
Ersättning för barntillsyn betalas ut efter att kostnaden uppstått och endast i samband med
att dagarvode betalas ut.
Det krävs en ansökan från den förtroendevalda för att arvodesberedningen ska kunna pröva
rätten till ersättning. Den förtroendevalda ska använda Västra Götalandsregionens blankett.
Mer information om vilka regler som gäller framgår av Skatteverkets webbplats.

Pensionsbestämmelser
§9
Regler för pension, avgångsersättning och omställningsstöd har antagits av
regionfullmäktige, i enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
rekommendationer. Arvodesberedningen är pensionsmyndighet i Västra
Götalandsregionen.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
Bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller
förtroendevald med årsarvode på minst 40 procent av heltid. Arvodesberedningen
fastställer i början av varje mandatperiod vilka personer som omfattas av PBF.
PBF innehåller bestämmelser om visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta,
efterlevandepension och avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den
förtroendevalda fyllt 50 år när uppdraget upphör. I annat fall kan hen ha rätt till
avgångsersättning i högst fem år. Visstidspension och avgångsersättning samordnas med
övriga inkomster. Innan visstidspensionen samordnas med övriga inkomster gäller ett
fribelopp på 3,5 prisbasbelopp. För att få rätt till förmån enligt PBF krävs en ansökan.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, tillämpas
för förtroendevalda som valdes/väljs första gången i samband med valet 2014 eller senare.
De gäller även förtroendevalda som får förnyat uppdrag och som i tidigare uppdrag inte har
omfattats av PBF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda,
det vill säga har deltidsuppdrag motsvarande mindre än 40 procent av heltid.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Pensionsbestämmelserna innehåller avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd. Arvodesberedningen fastställer vilka personer med
årsarvode på minst 40 procent av heltid som omfattas av OPF-KL i början av varje
mandatperiod.
Omställningsstödet gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 40 procent av
heltid. Stödet är tidsbegränsat och består av två delar – aktiva omställningsinsatser
respektive ekonomiskt omställningsstöd. Vid aktiva omställningsinsatser beslutar
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Västra Götalandsregionen vilka insatser som ska erbjudas. Här tas hänsyn till den
förtroendevaldas förutsättningar. Ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut i
högst tre år. Ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan dock betalas ut i direkt
anslutning till att tidigare stöd upphört om den förtroendevalda då fyllt 61 år.

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån
Reglerna för ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån gäller från 2005 för
förtroendevald med uppdrag mindre än 40 procent av heltid. En pensionspremie på 4,5
procent av den beräknade ersättningen för förlorad arbetsinkomst förvaltas av Västra
Götalandsregionen. Pensionspremien sätts in till den pensionsbehållning som regleras i
pensionsbestämmelserna OPF-KL för förtroendevalda.

Särskild ersättning för förlorad tjänstepension
Reglerna för särskild ersättning för förlorad tjänstepension för åren 1992–2004 gäller
förtroendevald med uppdrag som motsvarar mindre än 40 procent av heltid. Om den
förtroendevalda under denna period hade löneavdrag på grund av sina förtroendeuppdrag
kan tjänstepensionen bli lägre. För att ersättning ska betalas ut måste den förtroendevalda
lämna uppgifter från arbetsgivaren där mellanskillnaden i tjänstepension vid 65 års ålder
framgår (det vill säga vad tjänstepensionen skulle varit om personen inte haft sitt uppdrag
minus det reella utfallet). Ansökan görs tidigast fyra månader före eller senast inom två år
från pensionstillfället. Arvodesberedningen beslutar om ersättning ska betalas ut.

Övriga ersättningar
§ 10
Utbetalningar sker på grundval av en undertecknad, granskad och attesterad reseräkning
och mot kvitto. En attestant ska utses enligt delegeringsordningen och denna har det
övergripande ansvaret för den ekonomiska transaktionen.
En attest innebär att attestanten godkänner att den ekonomiska händelsen är ändamålsenlig
och ryms inom beslutad budget. Attesten innebär också att
•
•
•

konteringen är korrekt
kontroller enligt rutiner har utförts
utbetalning kan ske.

Reseersättning
Västra Götalandsregionens Rese- och mötespolicy (RS 2016–02451) gäller samtliga
nämnder och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.
Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller
mellan tjänsteställe och förrättningsställe enligt lokalt kollektivavtal om traktamente,
resetillägg m.m. TrakT, (RS 2018-05392). För förtroendevalda räknas ordinarie bostad
som tjänsteställe.

Sammanträde på distans
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I reglementet för samtliga nämnder framgår vad som gäller vid sammanträde på distans.

Tekniska hjälpmedel
Vad gäller tekniska hjälpmedel omfattar Regiongemensam hantering av teknisk utrustning
till förtroendevalda (RS 2017–03233) alla förtroendevalda. Dokumentet börjar gälla från
och med den 1 januari 2019.
I den politiska organisationen finns uppdrag hos Digitaliseringsberedningen att se till att
Västra Götalandsregionen har en ledande roll i övergången till en mer digitaliserad
hantering av arvoden och ersättningar.

Kostförmån
Beställd måltid
Fri kost är en skattepliktig förmån som uppkommer så snart en måltid är beställd. För
samtliga förtroendevalda ska förmånsbeskattning göras vid samtliga tillfällen där en
gemensam måltid är beställd och serveras, oavsett om man deltar i måltiden eller inte.
Arbetslunch
En arbetslunch innebär enklare förtäring vid lunch, till exempel sallad eller smörgås, som
äts vid sittande bord på platsen för mötet, vilket framgår av Riktlinjer för representation
(RS 2014–01525). Det krävs dock att en arbetslunch ger tids- och effektivitetsvinster samt
att det inte sker frekvent.

Försäkringsskydd

Samtliga förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen omfattas av ett visst
försäkringsskydd, framför allt via ansvarsförsäkringen samt tjänstereseförsäkringen.
Ansvarsförsäkringen ersätter Västra Götalandsregionens skadeståndsskyldighet. Med
tjänsteresa avses en resa eller ett uppdrag som utförs inom ramen för förtroendeuppdraget
och för Västra Götalandsregionens räkning.

Grunduppgifter
§ 11
En förtroendevald ska kunna styrka alla lämnade uppgifter om arvoden och ersättningar på
begäran. Görs inte detta blir den förtroendevalda återbetalningsskyldig, om ersättning
hunnit betalas ut.
Riktlinjen Stickprovskontroll av reseräkning för förtroendevalda (RS 2017–03189)
beskriver att reseräkning ska granskas en gång per kalenderår och gälla föregående
kalenderår. Arvodesberedningen kan besluta om ytterligare eller mer omfattande
sticksprovkontroller än vad som beskrivs i denna riktlinje.
Varje förtroendevald ska lämna in de grunduppgifter Koncernkontoret begär in, för att
Koncernkontoret ska kunna betala ut belopp enligt arvodesbestämmelserna samt verkställa
skatteavdrag med mera.
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Arvode och andra ersättningar betalas ut den 25:e i månaden. Förtroendevalda ska
registrera sitt bankkontonummer med eller utan e-legitimation på Swedbanks webbplats.
Alla handlingar i Västra Götalandsregionen omfattas av grundlagens bestämmelser om
allmänna handlingar. Detta gäller även bolagen.

13

Bilaga 1

Regionråd – särskilda bestämmelser
Grundarvode
Regionråd är heltidsarvoderade (100 procent). Regionstyrelsens ordförande har ett
årsarvode som uppgår till 130 procent av grundarvodet. Motsvarande arvode för
regionstyrelsens vice ordförande är 120 procent.
Regionråd som har ordförandeuppdrag i nämnd eller utskott med lägst 35 procent har ett
årsarvode som uppgår till 110 procent av grundarvodet.
Samtliga regionråd har sedan den 1 november 2017 ett grundarvode på 68 000 kronor per
månad. Från och med 2019 sker en årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till
löneutvecklingen för heltidsanställda i Västra Götalandsregionen. Grundarvodet fastställs
av arvodesberedningen.
Sjukdom
För förtroendevalda som genomför uppdragen på minst 40 procent av heltid tillämpas
sjuklönelagens regler för arvodet vid sjukdom. Sjukanmälan görs till löneservice. Från och
med dag 15 svarar Försäkringskassan för sjukpenning enligt gällande lagstiftning:
•
•
•
•

Dag 1 är karensdag.
Dag 2–14 betalas 80 procent av arvodet ut.
Dag 15–90 betalas 10 procent av arvodet ut.
Efter dag 90 betalas inget arvode ut.

Föräldraledighet
Förtroendevalda som genomför uppdrag minst 40 procent av heltid har rätt till
föräldraledighet enligt gällande avtal (AB). Den förtroendevalda anmäler ledigheten till
Försäkringskassan, gruppledare och löneservice.
Övrigt
Regionråden omfattas av en trygghetsförsäkring som heter GL-F (gruppliv
förtroendevalda). GL-F hanteras av bolaget KPA Liv.
Regionråd har rätt till förmånsbil eller årskort inom kollektivtrafiken på samma villkor som
gäller för chefstjänstemännen. Nyttjas inte rätten till förmånsbil eller årskort inom
kollektivtrafiken betalas milersättning enligt gällande avtal. Se Rutin förmånsbil regionråd
(RS 2018–02656).
Vänersborg är stationeringsort för regionråd. Samtliga regionråd har rätt till arbetsrum vid
stationeringsorten och i förekommande fall till arbetsplats vid övriga lokaliseringsorter.
Regionråd är skyldiga att anmäla arvoderade sidouppdrag utanför Västra
Götalandsregionens egen verksamhet i början av varje ny mandatperiod och när
förändringar sker. Särskild blankett finns hos arvodesberedningens sekretariat.
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Bilaga 2

Förteckning över uppdrag med rätt till årsarvode och antal
ledamöter med ersättare
Grundarvodet 68 000 kronor per månad för regionråd är utgångspunkt för övriga
årsarvoden enligt denna bilaga sedan den 1 november 2017. Från och med 2019 sker en
årlig uppräkning den 1 januari med hänsyn tagen till löneutvecklingen för heltidsanställda i
Västra Götalandsregionen. Den årliga uppräkningen av grundarvodet fastställs av
arvodesberedningen.
Nämnd/ Uppdrag

Procent

Regionfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Regionstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot med ordförandeuppdrag motsvarande minst
35 procent i nämnd eller regionstyrelsens utskott
Ledamot
Ersättare
Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Arvodesberedningen
Ordförande
Vice ordförande
Valberedning
Ordförande
Vice ordförande

Antal ledamöter och ersättare
samt kommentarer
149 + ersättare enligt vallagen

60
30
30
130
120
110

15 + 15

Se bilaga 1 angående årsarvode

100
40
11
35
25
5
15
10
0
0

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

60
30
40

Hälso- och sjukvårdsnämnd (5 st.)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Styrelsen för Närhälsan
Ordförande
Vice ordförande

60
30
40

1 ledamot respektive 1 ersättare
per parti i regionfullmäktige
1 ledamot respektive 1 ersättare
per parti i regionfullmäktige

15 + 15

15 + 15

9+5
45
30
15

Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Ordförande
Vice ordförande
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ordförande
vice ordförande

9+5
45
30
60
40

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården,
Södra Älvsborgs Sjukhus och styrelsen för sjukhusen i
väster
Ordförande
Vice ordförande
Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Ordförande
Vice ordförande
Tandvårdsstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Regionutvecklingsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

45
30

9+5

9+5

7+5
25
15
9+5
25
15
15 + 15
60
30
40

Kollektivtrafiknämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Kulturnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Miljönämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Beredningen för mänskliga rättigheter
Ordförande
Vice ordförande
Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
Ordförande
Vice ordförande
Digistaliseringsberedningen
Ordförande
Vice ordförande

15 + 15
35
20
25
15 + 15
45
25
30
15 + 15
25
10
15
9+5
0
0
9+5
0
0
0
0
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8

Folkhögskolestyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Styrelsen för naturbruksgymnasierna
Ordförande
Vice ordförande
Styrelsen för Botaniska trädgården
Ordförande
Vice ordförande
Styrelsen för kulturutveckling
Ordförande
Vice ordförande

9+5
15
10
9+5
15
10
7+5
15
10
25
15

Fastighetsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Servicenämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Ordförande
Vice ordförande
Patientnämnden (5 st.)
Ordförande
Vice ordförande

9+5

11 + 5
25
10
15
11+ 5
35
20
25
7+5
15
10
9+3
15
10

Beredningen för hållbar utveckling
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
3:e vice ordförande

0
0
0
0
0

Arkivnämnden
(Gemensam nämnd med Göteborgs Stad)

Krisledningsnämnd
Ordförande
Vice ordförande

0
0
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Cirka 30
varav 4 ledamöter utses från
vardera de 4 kommunalförbunden

6+6
Nämnden har en egen ekonomi
fristående från Västra
Götalandsregionen.
Förtroendevalda arvoderas direkt
av arkivnämnden.
Regionfullmäktige fastställde ett
nytt reglemente för
krisledningsnämnden den 19
september 2017. Nämnden ska
bestå av 7 ledamöter och 3
ersättare.

Rekommendation till bolagsstyrelser

Procent

Västtrafik AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Film i Väst AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Turistrådet Västsverige AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
GöteborgsOperan AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Göteborgs Symfoniker AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Sahlgrenska International Care AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Regionteater Väst AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

45
30
5
15
10
2

Antal ledamöter samt
kommentarer
15

9
varav 1 ledamot nomineras av
Fyrstadskommunerna
9

15
10
2
9
15
10
2
9
15
10
2
7
15
10
2
15
10
2
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7
varav två ledamöter utses av
Uddevalla kommun

Ärende 5

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-30

1 (2)

Dnr KS 2021/141

KS § 139 Utvärdering av kommunfullmäktiges
sammanträdestid - Förslag från
fullmäktigeberedningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ärendeforum ska
ingå som en inledande del av kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 13:00, från och med 1 januari 2022
och fram tills dess att ett annat beslut fattas.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 november 2020 § 190 beslutade Åmåls kommunfullmäktige att inrätta en
fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag var att utvärdera nuvarande
arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen
ska även utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid.
Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2021.
Fullmäktigeberedningen har genom diskussion och inspel från konsultfirman
Public Partner genomfört en utvärdering av införandet av kommunfullmäktiges
sammanträden på dagtid.
På sitt sammanträde den 26 mars 2021 enades fullmäktigeberedningen om ett
gemensamt förslag till fullmäktiges fortsatta arbetsformer. Beredningens mening
är att fullmäktige även fortsättningsvis ska sammanträda dagtid, med start klockan
13.00 och i de fall som ärendeforum är aktuellt, ska detta föregå det formella
mötet som då startar efter ärendeforum är slutfört.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2021 § 75
- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021
- Missiv från fullmäktigeberedningen
- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 25

Yrkande
Lotta Robertsson Harén (MP) yrkar på att den nya sammanträdestiden ska gälla
från den 1 januari 2022.
Michael Karlsson (M) yrkar på att den utvärdering av kommunfullmäktiges
sammanträden på dagtid, som kommunfullmäktige beslutat om, skyndsamt ska
genomföras, sammanställas och redovisas för kommunfullmäktige i augusti
2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-30

2 (2)

Lars-Olof Ottosson (C) yrkar bifall till Michael Karlssons (M) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden
från Lotta Robertsson Harén (MP) respektive Michael Karlsson (M). Ordföranden
frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslaget från
arbetsutskottet och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Lotta Robertssons
Haréns (MP) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael Karlssons
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs och genomförs. Med siffrorna 6-5 till förmån för att avslå
tilläggsyrkandet, finner ordföranden att Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande
avslås av kommunstyrelsen.

Omröstning
Ordföranden föreslår att omröstningen genomförs genom att den som stödjer
Michael Karlssons (M) tilläggsyrkande röstar Ja medan den som vill avslå
yrkandet röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta förfarande.
Omröstning
Michael Karlsson (S): Nej
Ewa Arvidsson (S): Nej
Olof Eriksson (S): Nej
Jerry Saxin (S): Nej
Peter Olsson (V): Nej
Lotta Robertsson Harén (MP): Nej
Michael Karlsson (M): Ja
Ulla Berne (M): Ja
Lars-Olof Ottosson (C): Ja
Anders Bäckström (C): Ja
Ove Kaye (SD): Ja
Resultat: 6 Nej-röster mot 5 Ja-röster.

Beslutet skickas till
Kansli- och utredningsenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Förvaltningen

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-07

KS 2021/141

1 (2)

Kommunstyrelsen

Utvärdering av kommunfullmäktiges
sammanträdestid - Förslag från
fullmäktigeberedningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ärendeforum ska
ingå som en inledande del av kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 13:00.

Beskrivning av ärendet
Den 24 november 2020 § 190 beslutade Åmåls kommunfullmäktige att inrätta en
fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag var att utvärdera nuvarande
arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen
ska även utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid.
Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2021.
Fullmäktigeberedningen har genom diskussion och inspel från konsultfirman
Public Partner genomfört en utvärdering av införandet av kommunfullmäktiges
sammanträden på dagtid.
På sitt sammanträde den 26 mars 2021 enades fullmäktigeberedningen om ett
gemensamt förslag till fullmäktiges fortsatta arbetsformer. Beredningens mening
är att fullmäktige även fortsättningsvis ska sammanträda dagtid, med start klockan
13.00 och i de fall som ärendeforum är aktuellt, ska detta föregå det formella
mötet som då startar efter ärendeforum är slutfört.

Förvaltningens ståndpunkt
Då politikens arbetsformer är en strikt politisk fråga avstår förvaltningen från att
redovisa någon uppfattning i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom kommunfullmäktige redan idag sammanträder på dagtid, innebär inte
beslutet några vidare ekonomiska konsekvenser.

Postadress Besöksadress
Box 62
662 22 Åmål

Telefon

Fax

E-post
kommun@amal.se

Org.nr
Bankgiro Webb
212000-1587 991-2353 www.amal.se

Åmåls kommun

Tjänsteskrivelse

Förvaltningen

Datum

Diarienummer

Sida

2021-05-07

KS 2021/141

2 (2)

Måluppfyllelse
Det är tveksamt om beslutet kan förväntas bidra till någon ytterligare
måluppfyllelse, men kanhända är det möjligt att argumentera för att det kan bidra
till det strategiska målet ”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda
förhållanden”.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse den 7 maj 2021
- Protokollsutdrag från fullmäktigeberedningen den 26 mars 2021, § 25
- Missiv från fullmäktigeberedningen
Beslutet skickas till
Kansli- och utredningsenheten



Fullmäktigeberedning – Missiv
Åmåls kommunfullmäktige tillsatte en fullmäktigeberedning i november 2020
med två uppdrag:



Att utvärdera nuvarande arvodesreglemente och lämna nytt förslag till
arvodesreglemente
Att utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträde på dagtid.

Beredningens uppdrag skulle vara slutfört inför kommunfullmäktiges sammanträde
i juni 2021.
Föreslagna förändringar för regler för ekonomisk ersättning
avses införas i samband med att det nya kommunfullmäktige tillträder efter valet 2022.
Arvodesreglemente / Regler för ekonomisk ersättning
I arbetet med att utvärdera nuvarande arvodesreglemente har beredningen fört en
diskussion om grundläggande utgångspunkter och landat i nedan beskrivna vägledande
principer.
Arvodet skall upplevas skäligt utifrån uppdragets omfattning och ansvar.
Kommunallagen 4 kap. 11–18 § beskriver hur fullmäktige får besluta om ersättning för
utgifter den förtroendevalde har i samband med uppdraget, och ett skäligt arvode för det
arbete som är förenat med uppdraget. Beredningen har därför lagt vikt vid att i förslaget till
reglemente beskriva vilka arbetsuppgifter som ingår i förtroendeuppdrag, och vad man alltså
ersätts för. I förslaget benämns det uppdragsarvode, och är en ersättning för både den tid
man deltar i beslutssammanträden och andra möten samt övriga arbetsuppgifter som ni kan
läsa i det liggande förslaget.
Nuvarande begrepp sammanträdesarvode som idag finns upphör.
Beredningen har fört ett resonemang där man menar att alla arvoderingsmodeller kan och
bör (i rätt instans) utvärderas och granskas både i helhet och på individnivå. Beredningen
menar att den föreslagna modellen ger incitament för partierna att följa upp och utvärdera
förtroendevaldas representantskap i nämnder och styrelser. Vid sidan av partiernas
uppföljning sker en naturlig utvärdering av de förtroendevaldas arbete när det är dags för
val.
Arvodet ska mot bakgrund av detta utformas på så sätt att det även ger en uppenbar
administrativ förenkling för såväl den enskilde förtroendevalde som för förvaltningen. För att
kunna omsätta resonemanget till praktik är samtliga arvoden antingen års‐ eller
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månadsberäknade. Det finns i förslaget en klausul som beskriver hur längre frånvaro som
omöjliggör för den förtroendevalda att utföra sitt uppdrag ska hanteras.
Beredningen har under arbetets gång tagit fram jämförelsemått med andra närliggande
kommuner i förslaget. De sammanlagda kostnaderna för den lokala demokratin i det
liggande förslaget gör att Åmåls kommun ligger i jämförbar nivå med närliggande
kommuner. Beredningen har enats kring ett förslag som likt idag baseras på
kommunstyrelsens ordförandes ersättning; som är 80 procent av ett riksdagsmannaarvode.
Förslaget beredningen nu presenterar kan upplevas vara en stor förändring.
En utgångspunkt har varit att behålla dagens nivåer och omvandla dem till den nya
arvodesmodellen.
Nivåerna som i Bilaga 1 anges i procent avses vara en ungefärlig motsvarighet till dagens
arvoden.
I förslaget ligger en förhöjning av de totala kostnaderna för den lokala demokratin.
Det utgörs framför allt av att uppdragsarvode införs för kommunfullmäktiges ledamöter.
Fullmäktigeberedningen anser som nämnts tidigare att arvode ska erläggas enligt principen
lika arvode för lika uppdrag. Att ha kvar principen om att inte erlägga arvode till den lokala
demokratins högsta beslutande organ får därmed anses som inkonsekvent. I nationellt
perspektiv är det heller inte särskilt vanligt att göra så.
Beredningen konstaterar tre saker:
1. Det är ungefär lika svårt för alla representerade partier i kommunfullmäktige att
hitta medborgare som är beredda att avsätta tid för att bidra till det demokratiska
system som vi har idag. Att avsätta tid innebär att man prioriterar ner andra områden
i livet.
2. Det bör inte vara orimligt att man tex. behöver försaka både karriärmöjligheter i sitt
ordinarie förvärv och får mindre tid att umgås med sin familj och vänner.
3. Det skall inte föreligga ekonomiska hinder för att kunna deltaga som förtroendevald.
Gällande arvodet för att bedriva oppositionsarbete (vilket inte minst innebär att delta i en
aktiv kontinuerlig dialog mellan styrande grupp och oppositionspartier) föreslår
fullmäktigeberedningen ingen ändring utan hänvisar till liggande skrivning i fullmäktiges
arbetsordning. Det är alltså fortsatt upp till oppositionen att besluta om hur dessa medel
fördelas. Något beredningen trots det vill framhålla är att det finns uppenbara fördelar med
att samla oppositionsarvodet till ett oppositionsråd, då summan ligger kvar på 40 procent av
kommunstyrelsens ordförandes arvode. Om man väljer att tillsätta ett oppositionsråd är det
en god idé att tillse att arbetsplats bereds så att oppositionsarbetet inklusive dialoger med
andra förtroendevalda samt tjänstepersoner underlättas. Samma regler som föreslås gälla
kommunstyrelsens ordförande ska då även gälla oppositionsråd fast i omfattning om 40
procent.
Ersättningar för resa med egen bil till och från sammanträde ersätts med statens skattefria
belopp vid ett avstånd av minst 5 km mellan bostad och sammanträdesplats. Vid resa
utanför kommunen tillämpas kommunens resereglemente för tjänstepersoner.
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Utformningen för ersättningar för förlorad arbetsinkomst har genomgående hämtats från
Västra Götalandsregionens regler. Ersättning för andra kostnader som kan uppstå för att
möjliggöra deltagande som förtroendevald har även de hämtats från Västra
Götalandsregionens arvodesreglemente.
I förslaget till regler för ekonomisk ersättning finns även en skrivning som rekommenderar
att de helägda bolagen använder samma reglemente. Utifrån ett resonemang om det
problematiska med att ha ersättare i bolagsstyrelser utifrån ett juridiskt personligt ansvar så
föreslår beredningen att dessa tas bort helt inför nästa mandatperiod.
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Fullmäktiges sammanträden
Fullmäktigeberedningen konstaterar att införande av Ärendeforum varit mycket givande för
fullmäktiges ledamöter. Genom digitala sändningar ges även allmänheten tillgång till
information i frågor som långsiktigt finns på kommunens agenda. Detta är inte minst ett
viktigt led i arbetet för att öka transparensen och på så sätt bidra till en vital lokal demokrati
både innanför och utanför sammanträdesrummets dörrar.
Vad gäller tidpunkt för fullmäktiges sammanträden finns flera olika önskemål från de partier
som finns representerade i fullmäktige idag. Beredningen valde att inte genomföra en
kvantitativ undersökning bland medborgare eller förtroendevalda. En sådan undersökning
skulle ge ett resultat som vore svårbedömt och inte bidra till beredningens framåtsyftande
ambitioner.
Den stora diskussionen har i beredningen handlat om vilken tidpunkt som är till mest fördel
för att öka möjligheterna för flera, då särskilt för att få ett fullmäktige som präglas av vitala
debatter och som lockar både unga och äldre medborgare att delta i den lokala demokratin.
Sammantaget har beredningen enats kring följande förslag:




Kommunfullmäktiges möte startar kl. 13.00 och inleds med Ärendeforum.
Kommunfullmäktige planeras till sista tisdagen i månaden.
Det bör tydligt framgår i arbetsordningen att möjlighet ges för kommunfullmäktiges
presidium att besluta om plats för var sammanträdet hålls (§10) liksom
bestämmelser kring deltagande på distans/digitala fullmäktigemöten.

Lotta Robertsson Harén, sammankallande (MP)
Göran Karlsson, ledamot (S)
Susanne Korduner, ledamot (S)
Christina Johansson, ledamot (V)
Sven Callenberg, ledamot (C)
Christer Törnell, ledamot (KD)
Ove Kaye, ledamot (SD)
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KF BER § 25 Förslag till sammanträdestid för
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigeberedningens beslut
Kommunfullmäktigeberedningen beslutar att uppdraget att utvärdera införandet
av fullmäktiges sammanträden på dagtid är genomfört.
Kommunfullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
ärendeforum ska ingå som en inledande del av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunfullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 13:00.

Sammanfattning av ärendet
Den 24 november 2020 § 190 beslutade Åmåls kommunfullmäktige att inrätta en
fullmäktigeberedning. Beredningens uppdrag var att utvärdera nuvarande
arvodesreglemente och lämna ett nytt förslag till arvodesreglemente. Beredningen
ska även utvärdera införandet av kommunfullmäktiges sammanträden på dagtid.
Beredningen ska verka under perioden januari 2021 till juni 2021. Beredningen
ska presentera sitt resultat senast på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2021.
Fullmäktigeberedningen har genom diskussion och inspel från konsultfirman
Public Partner genomfört en utvärdering av införandet av kommunfullmäktiges
sammanträden på dagtid.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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