
  
Utses att justera Martin Pettersson 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2012-12- Paragrafer §§ 20-23  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Markus Hurtig 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
  
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Arvodesberedning 2020-12-09 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Markus Hurtig 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-12-09  
 

 
Sammanträde Arvodesberedning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.13:00-16:15 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), 1:e vice ordförande 

Henry Bäckström (C), deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD), deltar på distans 

Rickard Joelsson-Wallsby (V) 

Karna Thomasdotter (MP), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP) 
 

Övriga 
 

Caritha Jacobsson, personalavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   

Upprop samt val av justerare 

 

Upprop förrättas. Martin Pettersson (SD) väljs att justera protokollet. 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2020/00613  

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

Sammanfattning 

Ett formulär med tillhörande instruktion har skickats ut till samtliga förtroendevalda i 

nämnder, utskott och bolag som har ett presidieuppdrag i syfte att kartlägga uppdragens 

bedömda omfattning i tid. Merparten av mottagarna har inkommit med svar som 

förvaltningen sammanställt.  

 

Beredningen går igenom sammanställningen av samtliga uppdrag.  

 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

  

att uppdra åt förvaltningen att bearbeta sammanställningen samt begära in 

kompletteringar och svar på frågor utifrån vad som framkom vid sammanträdet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Förvaltningen informerar om att det har tagits fram ett utkast till en blankett för 

praktikdagar m.m. som kommer att överlämnas till personalutskottet. 

 

Beredningen diskuterar frågan om omställningsstöd för personer över 65 år. 

Beredningen konstaterar att denna fråga ska hanteras i samband med slutligt förslag om 

revidering av riktlinjerna och då justerat i enlighet med LAS. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arvodesberedning 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   

Bestämmande av sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 

Följande sammanträdesdagar föreslås för år 2021: 

 

10 februari 

14 april 

9 juni 

8 september 

2 november 

14 december 

 

Samtliga sammanträden kl 13.30-16.30, förutom 9 juni som hålls kl 09.00-12.00. 

Beslut 

Arvodesberedningen beslutar 

 

att fastställa ovan sammanträdestider för 2021. 
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