
oo'

%ffi:
Prolokoll
Arvodesberedning

2019-tt-04

Sommontröde
Plots och tid

[edomöter

övrigo

Arvodesberedning
Stadshuset, Kompassen, kI.08 :30- 1 0:00

Mikael Staxäng (M), Ordftirande
Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordftirande
Henry Bäckström (C)
Carl-Gustav Gustafsson (L)
David Sahlsten (KD)
Rickard Joelsson-Wallsby (V)
Karna Thomasdotter (MP)
Martin Pettersson (SD)
Christer Hasslebäck (UP)

Markus Hurtig, utredare
Caritha Jacobsson, lönechef
Fanny Grunander, praktikant

Ulses otl juslero
Justeringens plots och lid

Underskrifl sekrelerore

Underskdft ordlöronde

Underskritl justeronde

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Anslogel tos ner

Underskrifl

Henry Bäckström
S Paragrafer $$ 3-6

Hurtig

BEVIS och ANSIAG om jusleringens tillkönnogivonde
Arvodesberedning 20 19 -l I -04
Kommunledningskontoret
z.at1/f //
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Prolokoll
Arvodesberedning

2019-tt-04

$3 Dnr KS 289389

Upprop samt val av justerande

Sqmmqnfottning

Upprop ftirrättas och justerare väljs. Henry Bäckström ftireslås att jiimte ordftirande
justera sammanträdets protokoll fredagen den 8 november.

Beslul

Arvodesberedningen beslutar

att välja Henry Bäckström (C) till justerare samt,

att justeringen ska äga rum den 8 november 2019 pä stadshuset.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Arvodesberedning

20t9-tr-04

S 4 Dnr KS 301577

Genomgång och jämförelse med Vänersborg och Trollhättans
arvodesnivåer
Sommonfqttning
Lönechef Caritha Jacobsson redovisar en övergripande jämftirelse av de tre
kommunemas arvodesregler.

Beslul

Arovdesberedningen beslutar

att notera informationen.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Arvodesberedning

2019-tt-04

S 5 Dnr KS 301578

Prioritering av de punkter som framkom på förra mötet
Sommonfqttning
Arvodesberedningen går igenom $ 1 fran beredningens sammanträde 2019-09-24 enligt
nedan.

l Olika aspekter på $ la i Riktlinjer ftir ekonomisk ersättning till ftirtroendevalda,
bland annat frågor om ftirlorad arbetsftirtjänst vid fast arvode, omfattning av
presidieuppdrag, regler för övergång fran rörligt till fast arvode, inställelsetid vid fast
arvode och omfattning av uppdrag som ligger niira 100 procents tjänstgöringsgrad.

2. Arvodesregler ftir kommunala bolag.

3. Frågor om pension och pensionsavsättningar, försåikringar, omställningsersättning.

4. Förtroendevaldas villkor i samband med fträldraledighet och behov av bamtillsyn.

5. Förlorad arbetsftirtjåinst i samband med till exempel skiftarbete.

6. Ersättningar i samband med gruppmöten.

7. Arvoden i samband med kommunfullmäktigesammanträden.

Beslut

Arvodesberedningen beslutar

att ovan nåimnda punkter ska utgöra diskussionsunderlag i partigrupperna samt,

att uppdra till ftirvaltningen att ta fram bakgrundsinformation ftlr punkt 3 till
nästkommande sammanträde.

ffi:

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Arvodesberedning

2019-lr-04

S 6 Dnr KS 301579

Kommande möten och beredningar
Beslul

Arvodesberedningen beslutar

att nästa sammanträde ska äga rum den 17 februari 2020k1.09:00-12:00 i stadshuset.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


