
 

  
Utses att justera Carl-Gustav Gustafsson 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Carl-Gustav Gustafsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arvodesberedning 2020-02-17 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17  
 

 
Sammanträde Arvodesberedning  
Plats och tid Stadshuset, Kompassen, kl.09:00-12:00 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Henry Bäckström (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) 

David Sahlsten (KD) 

Rickard Joelsson-Wallsby (V) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) 
  
Övriga Magnus Gistrand, Söderberg & Partner (via länk) 

Kristina Ek, personalavdelningen 

Monica Johansson, avd juridik och administration 

Caritha Jacobsson, personalavdelningen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. 

 

Carl-Gustav Gustafsson (L) utses att justera dagens protokoll. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 303905  

Information om pensionsavsättningar, försäkringar och 
omställningsersättning  

Sammanfattning 

 

Magnus Gistrand, Söderberg & Partner, informerar om politikerpension, avsättningar 

och omställningsstöd. 

 

Kristina Ek, personalavdelningen, informerar om arbetsskador och 

arbetsskadeförsäkring. 

 

Monica Johansson, avd juridik och administration informerar om kommunens 

försäkringar, bl.a. skydd vid tjänsteresor. 

Beslut 

Arvodesberedningen noterar informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 303906  

Framtagande av tillämpningsanvisningar till riktlinjer för 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Beredningen behandlar bl.a. skilladen vid fasta arvoden jämfört med rörliga och de 

faktorer som utgör beräkningsgrunder för det fasta arvodet. Beredningen diksuterar 

också vilka tillämpningsproblem som identifierats med nuavrande riktlinjer. 

 

Beslut 

Arvodesberedeningen uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett material som belyser 

effekter vid ett arvode som kombinerar fast och rörligt arvode. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 303908  

Enhetlighet i format och utseende för riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen diskuterar jämförbarheten mellan arvoden och ersättningar i 

bolagen med de som gäller för nämnder.  

Beslut 

Arvodesberedningen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en sammanställning över 

arvodering i nämnder och bolagsstyrelser som är jämförbar. En aktuell 

sammanställning över respektive bolags årsomsättning, balansomsättning, antal 

anställda, antal ledamöter och antal sammanträden ska också tas fram liksom uppgift 

om förlorad arbetsförtjänst utbetalas för uppdrag i bolagsstyrelser.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Följande övriga frågor var upptagna i föredragningslistan: 

 

Förtroendevaldas villkor i samband med föräldraledighet 

Förlorad arbetsförtjänst i samband med skiftarbete 

Ersättningar i samband med gruppmöten 

Arvoden i samband md kommunfullmäktigesammanträden 

 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar att ovan punkter, på grund av tidsbrist, ska behandlas vid 

nästkommande sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 301579  

Kommande sammanträden 

Beslut 

Nästa sammanträde ska hållas 2020-03-26 kl 09:00. 

 

 


