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Anmälan av motion om att införa arvoden till
gruppledare i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Följande motion av Anna Eling (L) anmäls:
”Att vara gruppledare innebär ett stort ansvar och att alltid vara tillgänglig
för kommunens invånare. Det följer många timmars arbete med rollen
oavsett om man är gruppledare för ett litet parti eller ett mandatmässigt stort
parti. I dagens politiska klimat är det många som tvekar att lägga sin fritid åt
sidan för att gå upp i politiken. Många kommuner har löst detta genom att
införa Gruppledararvode om 10% av basarvodet per mandat dock lägst 40%
och högst 70% där gruppledare som är kommunalråd eg ges
gruppledararvode. ”Gränsen för att räknas som deltidsengagerad
förtroendevald går vid ett månadsarvode motsvarande 40 procent av
basarvodet.”
Detta system hjälper partierna att ha aktiva och effektiva politiska
gruppledare som genom detta kan ta ledigt från ordinarie arbete för att lägga
fokus på det politiska arbetet. Syftet med detta skulle alltså vara att stärka
demokratin och ge även mindre partier möjlighet att vara mer aktiva inom
kommunalpolitiken. Som det nu är riskerar mindre partier att tappa
drivkraften när ledande personer ger upp och slutar p g a överbelastning.
Detta skulle givetvis ge en viss fördyring av politikerarvodena men bör ses
som en investering i demokratin.
Liberalerna yrkar därför att:
1. Kommunen skyndsamt utreder frågan om Gruppledararvoden och
gör en revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
i Hedemora kommun avseende införande av gruppledararvoden.
2. Kommunen inför gruppledararvoden i syfte att stärka demokratin och
höja grupp ledarrollens betydelse i den kommunala politiken.”
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Eling (L) den 19 februari 2019
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Forts. §
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har
remitterat motionen till kommunstyrelsen.
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