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Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek 
hos arvoderade politiker 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att en begränsning införs för hur mycket uppdrag hel-
eller deltidsarvoderade politiker får ha utöver det kommunala uppdraget. 

Dessutom föreslås att dessa förtroendevalda ska rapportera till kommunen 
den tid man lägger ner på uppdraget.    

Beslutsunderlag 

Motion, inlämnad den 24 september 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Arvoden och arbetsförhållanden för politiker kan inte direkt jämföras med 

lön och arbetsförhållanden för anställda. Politikeruppdraget är ett 
förtroendeuppdrag där det många gånger kan vara svårt att avgöra vad som 
är en del av förtroendeuppdraget och vad som är något annat. Ofta går olika 

uppdrag i varandra och är mer eller mindre beroende av varandra. 

Att förbjuda en heltidsarvoderad politiker att ha andra uppdrag som inte 

direkt är kopplade till heltidsuppdraget är inte möjligt. Det finns inget stöd i 
gällande lagstiftning för att till exempel förbjuda en i kommunen 
heltidsarvoderad politiker att också har uppdrag i regionen. Det finns idag 

även ett ganska stort antal riksdagsledamöter som har uppdrag i kommuners 
eller regioners fullmäktige, trots att uppdraget som riksdagsledamot är ett 
heltidsuppdrag.  

En anställning regleras oftast utifrån hur mycket tid den anställde ska arbeta, 
mer sällan, utom för vissa högre chefer och specialister, utifrån uppdraget. 

En förtroendevalds uppdrag definieras istället utifrån uppdrag och ansvar, 
inte hur mycket tid som ska användas.  

När det beslutas om ett visst arvode så är det inte direkt kopplat till att ett 

visst antal timmar ska användas till uppdraget. Visserligen görs en 
uppskattning när arvodesreglementet tas fram och beslutas om hur pass 

krävande ett uppdrag kan anses vara men det finns inte någon direkt 
koppling till hur många timmar som ska användas för uppdraget. Det 
närmaste en beskrivning av hur mycket tid som en förtroendevald förväntas 

använda för uppdraget är det som står i arvodesreglementets bilaga 1 om 
kommunstyrelsens ordförande att denne ”tjänstgör 100 procent av heltid”. I 

övrigt är alla fasta arvoden uttryckta i procent av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode.  
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Med tanke på ovanstående är det inte meningsfullt att kräva tidsrapportering 

av politiker med fasta arvoden.  

Eftersom uppdraget som politiker är just ett förtroendeuppdrag så är det 
också en förtroendefråga hur en enskild politiker utför sitt uppdrag. Ytterst är 

det väljarna som i allmänna val avgör vilket förtroende som finns för 
enskilda politiker såväl som för politiska partier. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inte några rimliga alternativ till förslaget till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av reglerna för kommunikation i förvaltningslagen. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det saknas stöd i gällande 

lagstiftning för att begränsa en förtroendevalds uppdrag på det sätt som 
föreslås i motionen samt att omfattningen av ett förtroendeuppdrag inte 
regleras genom att en viss tid avsätts för att utföra uppdraget.    

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder 

Verksamhetsstöd – kommunkansliet 
HR-chef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos arvoderade politiker. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 25 september 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 

Skickat: den 24 september 2018 20:48 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion ang arbetsinsats 
 
Motion till Mörbylånga Kommun angående arbetsinsatsens storlek hos arvoderade politiker. 
Att vara hel- eller deltidspolitiker är ofta en krävande uppgift som kräver my ket av den person 

som utför sitt uppdrag. Därför ska ingen verksam inom Mörbylånga Kommun kunna ha mer än 
en 100% arbetsinsats. 

För att undvika missförstånd och underlätta för lönekontoret bör arvoderade politiker idka normal 
tidsrapportering. 
Kommunens hel- och deltidsanställda arvoderade politiker ska inte kunna ha mer än 

100%arbetsuppgifter utanför åtagandet gentemot Mörbylånga Kommun 
Pia Schröder  
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