
 

  
Utses att justera Martin Pettersson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-10-07 Paragrafer §§ 16-19  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arvodesberedning 2020-10-05 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-10-05  
 

 
Sammanträde Arvodesberedning  
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl.08:30-11:30 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Henry Bäckström (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), deltar på distans kl 10:00-11:30 

Rickard Joelsson-Wallsby (V) 

Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) kl 8:30-10:00 
  
  
Övriga Caritha Jacobsson, personalavdelningen 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-10-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordföranden förrättar upprop. 

 

Martin Pettersson (SD) väljs att justera dagens protokoll. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-10-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2020/00324  

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda (uppföljning av utfall av 
tillämpningsanvisningar) 

Sammanfattning 

Arvodesberedningens förslag till tillämpningsanvisningar behandlades av 

personalutskottet 2020-09-02. Utskottet beslutade samtidigt om arvoden med 

tillämpningsanvisningarna som grund.  

 

Arvodesberedningen går igenom personalutskottets beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-09-02 § 43, med arvoden enligt bilaga 1. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

  

att notera att tillämpningsanvisningarna fallit ut väl, 

 

att notera att personalutskottet inte ännu hanterat tillämpningsanvisningarna med 

avseende på individuell bedömning. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-10-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2020/00613  

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

Sammanfattning 

Arvodesberedningen går igenom Bilaga 2 och tillvägagångssätt för det kommande 

arbetet. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ekonomisk ersättning för förtroendevalda. 

Yrkande 

Stefan Skoglund (S): Arvodesberedningen ger förvaltningen, i samråd med ordföranden, 

i uppdrag att genomföra en kartläggning av tidsåtgången för ordförandeuppdragen i 

bilaga 2 inklusive beräkningsmodellen för kommunstyrelsen innebärande att ledamot/ 

ersättare som endast har fast ersättning enligt § 14 eller § 15 har faktor 12,6 %. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

 

att uppdra åt förvaltningen att, i samråd med ordföranden, genomföra en kartläggning 

av tidsåtgången för ordförandeuppdragen i bilaga 2 inklusive beräkningsmodellen för 

kommunstyrelsen innebärande att ledamot/ ersättare som endast har fast ersättning 

enligt § 14 eller § 15 har faktor 12,6 %. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-10-05 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Beredningen går igenom tidigare behandlade frågor samt nya frågor. 

 

Ordföranden meddelar att nästa sammanträde kommer att hållas den 9 december  

kl 13.00 i lokal som meddelas senare. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

 

att motsvarande kartläggning av uppdragens omfattning som ska göras för nämnderna 

också ska genomföras för de kommunala bolagsstyrelserna. 

 

att i övrigt notera informationen. 

 

  


