
 

  
Utses att justera Karna Thomasdotter 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 14-15  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Mikael Staxäng 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Karna Thomasdotter 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arvodesberedning 2020-05-13 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-05-13  
 

 
Sammanträde Arvodesberedning  
Plats och tid Agnebergsskolan, kl.16:00-16:50 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande 

Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Henry Bäckström (C), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD) 

Rickard Joelsson-Wallsby (V) 

Karna Thomasdotter (MP) 

Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) 
 

Övriga 
 

Caritha Jacobsson, personalavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Karna Thomasdotter väljs att justera dagens protokoll. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 2020/00324  

Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 att inrätta en arvodesberedning. Beredningens 

uppdrag är att se över Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 

Beredningen ska verka till dess att kommunstyrelsen förklarar uppdraget avslutat. 

  

Arvodesberedningen arbetar med att se över riktlinjerna och beräknar att detta arbete 

kommer att fortgå under hösten 2020. Ett antal ärenden om fasta arvoden är under 

utredning i personalutskottet. För att slutföra handläggningen av dessa har det bedömts 

finnas behov av förtydliganden på vissa punkter. Enligt kommunfullmäktige 

bemyndigande kan personalutskottet utfärda av tillämpningsanvisningar. Beredningens 

presidium har på beredningens uppdrag tagit fram ett förslag till 

tillämpningsanvisningar utifrån vad som framkom vid föregående sammanträde.  

  

Förslaget innebär ett förtydligande av hur beräkning av fastarvode enligt riktlinjernas § 

14 ska beräknas. Förslaget syftar till att beräkningsgrunden för fast arvode i större 

utsträckning ska motsvara den faktiska tid som den förtroendevalde spenderar på 

uppdraget. Personalutskottet ska utifrån tillämpningsanvisningen fatta beslut i varje 

enskilt fall. 

  

Simuleringar av förslaget visar på en ökad årlig kostnad för arvoden om c:a 320 tkr 

exklusive personalomkostnadspålägg (PO). 

 

Beredningen går igenom det framtagna arbetsmaterialet och ställer sig bakom 

underlaget efter några förtydliganden, vilka uppdras åt presidiet att införa i dokumentet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, presidiet arvodesberedningen.   

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

  

att föreslå kommunstyrelsen överlämna förslaget till personalutskottet.  

 

 

 


