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§ 20 Dnr 2021-00094  
 

Tolkning av arvodesbestämmelser - överläggning 
för budget- och bokslutsärenden samt strategidag 

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts 
beslut 
Organisations- och personalutskott beslutar att tolka 
arvodesbestämmelserna enligt följande; 
 
Internbudgetdialog – inget arvode utgår till presidier i nämnder, bolags- 
respektive förbundsstyrelser i Växjö kommunkoncern utan anses ingå ni 
det fasta årsarvode som presidier erhåller.  
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen som inte redan är 
heltidsarvoderade utgår arvode enligt ordinarie arvodesbestämmelser 
och ställs till kommunstyrelsen. Inställelsearvode utgår inte, med 
hänvisning till § 3g i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
 
Bokslutsdag - arvode utgår enligt ordinarie arvodesbestämmelser och 
ställs till respektive nämnd, bolag eller förbund. Inställelsearvode utgår 
inte, med hänvisning till § 3g i Arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda. 
 
Budgethearing - arvode utgår enligt ordinarie arvodesbestämmelser och 
ställs till respektive nämnd, bolag eller förbund. Inställelsearvode utgår 
inte, med hänvisning till § 3g i Arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda. 
 
Budgetberedning - arvode utgår till de två ledande förtroendevalda från 
respektive parti enligt ordinarie arvodesbestämmelser och ställs till 
kommunstyrelsen, såvida de två ledande förtroendevalda från respektive 
parti inte redan är heltidsarvoderade. Inställelsearvode utgår inte, med 
hänvisning till § 3g i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen står för konferenskostnader för de två ledande 
förtroendevalda från respektive parti, eventuella deltagare utöver detta 
bekostas av respektive parti. 
 
Strategidag - arvode utgår enligt ordinarie arvodesbestämmelser och 
ställs till respektive nämnd, bolag eller förbund. Inställelsearvode utgår 
inte, med hänvisning till § 3g i Arvodesbestämmelser m.m. för 
förtroendevalda.  
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Bakgrund 
I Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda framgår inte specifikt 
vad som gäller beträffande arvode för överläggning för budget- och 
bokslutsärenden samt strategidag. Kommunstyrelsens organisations- 
och personalutskotts presidium har därför beslutat att göra en tolkning 
av bestämmelserna, så att arvodeshanteringen blir tydlig såväl för 
förtroendevalda, kansli- respektive HR-avdelning. 
 
Till internbudgetdialog kallas presidier i nämnder, bolags- respektive 
förbundsstyrelser i Växjö kommunkoncern för att delta i den del av 
dialog som rör just den egna verksamheten. Ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen kallas att delta under hela internbudgetdialogen. 
 
Till bokslutsdag kallas presidier i nämnder, bolags- respektive 
förbundsstyrelser i Växjö kommunkoncern liksom ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen för deltagande under en halvdag. 
 
Till budgethearing kallas presidier i nämnder, bolags- respektive 
förbundsstyrelser i Växjö kommunkoncern liksom ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen för deltagande under en heldag. 
 
Till budgetberedning kallas de två ledande förtroendevalda från 
respektive parti för deltagande under en heldag. 
 
Till strategidag kallas presidier i nämnder, bolags- respektive 
förbundsstyrelser i Växjö kommunkoncern, kommunfullmäktiges 
gruppledare, politiska sekreterare samt ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsen för deltagande under en heldag. 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandes förslag till beslut i skrivelse daterad 2021-02-16.        
 


