
Bilaga 22 KF § 50 2018-03-26 

Karlsborg 2018-03-07 

Yrkande 

Regler för ersättning till förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-2022 

Moderaterna i Karlsborg har varit representerade i val- och arvodesberedningen som lagt förslag till 

regler för ersättning till förtroendevalda i Karlsborgs kommun under nästa mandatperiod. Förslaget 

från val- och arvodesberedningen lades genom ett majoritetsförslag utifrån principen ett parti en 

röst. Moderaterna i Karlsborg ställer sig bakom förslaget, men har följande ändringar som partiet 

yrkar på att kommunfullmäktige ställer sig bakom: månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande 

höjs till 100 procent av arvodet som Riksdagsledamöterna uppbär, månadsarvodet till ordförandena i 

barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden höjs till 20 procent och månadsarvodet till 

ordförande i byggnadsnämnden höjs till 11 procent. 

Bakgrund 

Att vara kommunalråd, KSO, innebär en stor arbetsbörda, ett stort ansvar och en rejäl utsatthet, som 

till och med i flera fall överstiger riksdagsledamöters. Kommunens verksamhet är omfattande och 

innefattar många anställda och det är ett ansvarsfullt uppdrag som ställer stora krav på att vara 

ordförande för dess ledning i kommunstyrelsen. Med tanke på KSOs position råder det idag ett för 

stort glapp mellan kommunchefens lön och KSOs arvode. En höjning till 100 procent skulle göra att 

KSO och kommunchef hamnar i paritet med varandra. Vår grannkommun Hjo har tagit beslut om 100 

procent utifrån dessa argument och vi tycker också att det finns skäl att våra båda kommuner bör 

vara jämbördiga när det gäller arvoderingen till kommunstyrelsens ordförande. 

Slutligen anser vi generellt sett inom Moderaterna att för att i framtiden attrahera yngre att vilja och 

kunna engagera sig i politiken krävs arvoden som gör det både lockande och möjligt att engagera sig 

politiskt. Det är både en demokratifråga och en kompetensfråga. Skulle det av ekonomiska skäl 

behövas en översyn av den politiska organisationen framöver så är det snarare storleken på den 

politiska organisationen i fråga om antal nämnder, styrelser och ledamöter som vi anser bör utredas. 

Skälen för våra yrkanden avseende de övriga ordförandeposterna där vi förordar en ökning är 

liknande dem som tidigare anförts. Nämligen att de kräver en avsevärd arbetsinsats. 



Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till nya regler för ersättning utifrån Moderaternas yrkande innebär en höjning av de fasta 

arvodena med 485.833 kr (för höjningen av KSO till 100 procent) samt ytterligare 154.750 kr (för 

höjningen av de övriga nämnda ordförandearvodena) till totalt 640.583 kr jämfört om man skulle 

behålla nuvarande ersättningsnivåer. 

Moderaternas förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa val- och arvodesberedningens förslag till regler för ekonomisk 

ersättning till förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2019-2022 men med följande 

ändringar: 

1. Under punkten 2.2 - Kommunalråd 100 % 

2. Under punkten 2.5 - Barn- och utbildningsnämnd 20 % 

3. Under punkten 2.5 - Socialnämnd 20 % 

4. Under punkten 2.5 - Byggnadsnämnd 11 % 

Torbjörn Colling 

Gruppledare Moderaterna i Karlsborg 




