
  
Utses att justera Christer Hasslebäck 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 5-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Christer Hasslebäck 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arvodesberedning 2021-06-09 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2021-06-09  
 

 
Sammanträde Arvodesberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, kl.09:00-11:20 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Henry Bäckström (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Rickard Joelsson-Wallsby (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) 

 
Övriga Gösta Dahlberg (M), deltar på distans 

Caritha Jacobsson, personalavdelningen, deltar på distans 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2021-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   

Upprop, val av justerare samt närvarorätt för utomstående 

Sammanfattning 

Upprop förrättas. Christer Hasslebäck (M) väljs att justera protokollet. 

 

Gösta Dahlberg (M) önskar närvara under sammanträdet med anledning av Mikael 

Staxängs (M) frånvaro. 

Beslut 

Arodesberedningen beslutar 

 

att medge närvarorätt för Gösta Dahlberg (M) vid dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2021-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00613  

Arvodesberedningens översyn av Riktlinjer för ekonomisk 
ersättning för förtroendevalda, bilaga 2 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen går igenom utskickat arbetsmaterial och de ändringar som infördes 

under föregående sammanträde. Beredningen genomför några ytterligare ändringar samt 

diskuterar behov av ytterligare områden att gå igenom. 

 

Ordföranden meddelar att möten med gruppledarna i kommunfullmäktige hållits och att 

gruppledarna önskar ges möjlighet att hålla ett möte för diskussion om bl.a. 

gruppledaruppdragets omfattning och därefter eventuellt inkomma med kompletterande 

underlag till arvodesberedningen. 

 

Ordföranden föreslår att nästa sammanträde hålls den 23 augusti kl 09:00. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

 

att erbjuda gruppledarna i kommunfullmäktige möjlighet att inkomma med 

kompletterande underlag i god tid inför arvodesberedningens nästa sammanträde, 

 

att nästa sammanträde ska hållas 2021-08-23 kl 09:00. 
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