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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M) Ordförande 
Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande 
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande 
Lena Karstensson (M) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
Thomas Håkansson (C) 
Anna Carlbrant (RP) 
Roger Gardell (FP) 
Willy Persson (KD) 
Tommy Andersson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Bo Johansson (S) 
JanAnders Palmqvist (S) 
Peter Bowin (V) 
Anna-Mi Tamsel (OPOL) 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare Anders Bromeé (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Gilbert Nilsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Jesper Rehn (FP) 
Lennarth Förberg (M) 
Annette Rydell (S) 
Martin Moberg (S) 
Nils-Erik Mattsson (MP) 
Tomas Lund (SD) 

Tjänstemän Magnus Widén, Anna-Karin Sonesson, Anna-Clara Eriksson 

Övriga  
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§ 291 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 292 Dnr 2014-000593 101 

Rättelse i Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 
2014-11-25, § 285 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens beslut om förändringar i styrelsens arbetsformer och 

organisation innehåller redaktionella fel i de delar som avser delegation till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, införande av en beredning för 

personalfrågor m.m. Beslutmeningen överensstämmer inte med 

arbetsutskottets beslut om förslag till beslut i denna del. Av protokollet 

framgår inte att något yrkande om ändrad beslutsformulering har framställts. 

Den ändrade lydelsen innebär även att beslutet jämfört med förslaget ändrats 

i sak. Kommunstyrelsens beslut bör därför rättas så att det motsvarar 

arbetsutskottets beslut och ges följande lydelse. 

 

”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsen organisation 

och om arvodering…” 

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, § 285, dnr. KS 2014/532, bl. a. 

följande. 

 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade 

förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering, 

besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden som 

enligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen ankommer på 

personalutskottet. 

att delegering av ärendena för in i kommunstyrelsens delegationsordning i 

enlighet med bilaga 3.” 

osv. 
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Beslutmeningen överensstämmer inte med arbetsutskottets beslut om förslag 

till beslut i denna del, som lyder 

 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, under förutsättning att 

kommunfullmäktige antar ovan redovisade förslag om ändringar i 

kommunstyrelsens organisation och om arvodering, föreslå 

Kommunstyrelsen 

 

att…” osv. 

 

Av protokollet framgår inte att något yrkande om ändrad beslutsformulering 

har framställts till Kommunstyrelsen. Den ändrade formuleringen medför 

dessutom att beslutet i sak inte överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Den ändrade lydelsen är otydlig och kan tolkas som att kommunfullmäktige 

föreslås lägga förslag om hur styrelsen ska besluta rörande delegation och 

beredning av ärenden. Det är tveksamt om fullmäktige kan lämna synpunkter 

på nämndens organisation och arbetsformer i dessa delar. Kommunstyrelsens 

beslut bör därför rättas så att det motsvarar vad arbetsutskottet föreslagit.   

 

”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation 

och om arvodering 

att…” osv.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens beslut i de delar 

som avser delegation och beredning av personalfrågor rättas på följande sätt 

 

Det första ledet i beslutsmeningen stryks 

 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade 

förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering, 

besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta…” 

 

och ersätts med 
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”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation 

och om arvodering…” 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att beslut i de delar som avser delegation och 

beredning av personalfrågor som Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, § 

285,rättas på följande sätt 

 

Det första ledet i beslutsmeningen stryks 

 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade 

förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering, 

besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta…” 

 

och ersätts med 

 

”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation 

och om arvodering…” 

 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att beslut i de delar som avser delegation och 

beredning av personalfrågor som Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-25, § 

285,rättas på följande sätt 

 

Det första ledet i beslutsmeningen stryks 

 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade 

förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering, 

besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta…” 

 

och ersätts med 

 

”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation 

och om arvodering…” 

 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson 
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§ 293 Dnr 2014-000532 003 

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och 
organisation 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den vid sammanträde den 11 december 2014 

(ej justerat protokoll) att återremittera förslaget om förändringar i 

Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation för förnyad beredning. 

 

Återremissen omfattar inte förslag till beslut i den del som avser ersättning 

för sammanträden med nämndberedningar, inte heller arvode för uppdraget 

som ordförande för beredning av personalfrågor. 

 

Bedömning 

Återremissen avser Kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande  

 

”Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta 

 

- att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju 

ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare. 

 

- att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

 

- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av 

styrelsen tillsatt beredning för personalfrågor får närvara 

vid arbetsutskottets sammanträden och delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin mening 

antecknad i sammanträdesprotokollet. 

 

- att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs 

in i kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

 

- (---) 

   

- att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente (---) ska 

träda i kraft 1 januari 2015. 
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- att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och 

organisation enligt ovan finansieras inom befintlig budget 

för kommunstyrelsen. 

 

- (---)”  
 

Kommunstyrelsens förslag i den del som avser ersättning för sammanträden 

med nämndberedningar och arvode för uppdraget som ordförande för 

beredning av personalfrågor kom under fullmäktigesammanträdet den 11 

december 2014 att behandlas i ärendet Ny författningssamling, Ekonomiska 

förmåner till förtroendevalda. Fullmäktige lyfte därför ut beslutsförslagen 

avseende ersättning och arvode från ärendet om förändringar i styrelsens 

arbetsformer och organisation. 

.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

- att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju 

ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare. 

 

- att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

 

- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av 

styrelsen tillsatt beredning för personalfrågor får närvara 

vid arbetsutskottets sammanträden och delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin mening 

antecknad i sammanträdesprotokollet. 

 

- att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs 

in i Kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 

1. 

   

- att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda 

i kraft 1 januari 2015. 

 

- att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och 

organisation enligt ovan finansieras inom befintlig budget 

för Kommunstyrelsen. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson har efter kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde gjort en kompletterande utredning och lämnar 

följande beslutsförslag: 

 

Förslag till beslut 

Övervägandena i denna kompletterande utredning innebär att ursprungliga 

förslag till beslut justeras i vissa delar. De beslutsförslag Kommunstyrelsen 

sammantaget har att ta ställning till är följande. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation (dnr KS 2014-532) 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås 

besluta 

 

- Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju 

ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare. 

 

- Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

 

- Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid 

arbetsutskottets sammanträden tas in i Kommunstyrelsens 

reglemente. Förtroendevald får närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Den förtroendevalde har rätt att få sin mening 

antecknad i styrelsens sammanträdesprotokoll. 
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- Att [namn], [partibeteckning], får närvarorätt vid 

arbetsutskottets sammanträden i den omfattning som anges i 

Kommunstyrelsens reglemente.  

 

- Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i  

Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1. 

 

- Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i 

kraft den 1 januari 2015. 

 

- Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och 

organisation finansieras inom befintlig budget för 

Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås, under förutsättning att Kommunfullmäktige 

antar förslagen om ändringar i Kommunstyrelsens organisation och 

arvodering, besluta 

 

- Att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i 

de ärenden som enligt nu gällande delegationsordning för 

Kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet. 

 

- Att delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens  

delegationsordning i enlighet med bilaga 2. 

 

- Att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast 

den dag då Kommunfullmäktigesbeslut om ändringar i 

Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft. 

 

- Att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, 

dvs. ärenden som Kommunstyrelsen ansvarar för som 

kommunens personalmyndighet. 
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- Att beredningen ska bestå av följande ledamöter: en 

ordförande, vidare ordföranden samt andre vice ordföranden 

för utbildningsnämnden, socialnämnden respektive 

äldrenämnden, personalchefen och personalsekreteraren vid 

personalenheten. 

 

- Att till ordförande för beredningen utse [namn].  

 

- Att uppdragen som ledamot av beredningen och som 

beredningens ordförande gäller för tiden 1 januari 2015-31 

december 2018. 

 

- Att ordföranden för beredningen ska kallas till 

Kommunstyrelsens sammanträden för att närvara vid 

behandling av ärenden som ligger inom personalberedningens 

område. Ordföranden får delta i styrelsens överläggningar men 

inte i besluten. 

 

- Att uppdra åt beredningens ordförande att, med utgångspunkt i  

Alliansens förslag om arbetsuppgifter för beredningen och dess 

ordförande, ta fram ett reglemente för beredningen. Av 

uppdraget ska framgå när förslaget senast ska redovisas till 

Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

- Att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga 

förutsättningarna för att inrätta ett tekniskt utskott till 

Kommunstyrelsen med uppgift att bereda och besluta i ärenden 

inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. I 

utredningen ska bl. a. redogöras för möjligheterna att delegera 

föreskriftsrätt inom verksamhetsområdet till utskottet. Av 

uppdraget ska framgå när förslaget senast ska redovisas till 

Kommunstyrelsen. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Tommy 

Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S) och Malin Norfall (S).  

 

Yrkanden 1 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag gällande attsatsen om 7 

ledamöter i arbetsutskottet 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

förslag till beslut. 

 

Yrkanden 2 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar att det även fortsättningsvis ska vara 

tre ersättare i arbetsutskottet. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

förslag till beslut. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande 

Nej-röst för JanAnders Palmqvists (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) 

ja-röster, sex (6) nej-röster samt en avstod. 
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Yrkanden 3 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar att resterade del av ärendet inte är 

tillräckligt berett. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet är tillräckligt berett och 

yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkade.. 

 

Yrkanden 4 

Gäller Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 4 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande 

Nej-röst för JanAnders Palmqvists (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) 

ja-röster, sex (6) nej-röster samt en avstod. 

 

Yrkanden 5 

Gäller Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid arbetsutskottets 

sammanträden tas in i Kommunstyrelsens reglemente. Förtroendevald får 

närvara vid arbetsutskottets sammanträden och delta i överläggningarna men 

inte i besluten. Den förtroendevalde har rätt att få sin mening antecknad i 

styrelsens sammanträdesprotokoll. 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 
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Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 5 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Yrkanden 6 

Gäller Att [namn], [partibeteckning], får närvarorätt vid arbetsutskottets 

sammanträden i den omfattning som anges i Kommunstyrelsens reglemente. 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

kompletteringen att namn ersätts med Anna Carlbrant (RP) 

 

Propositionsordning 6 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Yrkanden 7 

Gäller Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i  

Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1. 

 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 7 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Yrkanden 8 

Gäller Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 

1 januari 2015. 

 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 
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Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 8 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Yrkanden 9 

Gäller Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och 

organisation finansieras inom befintlig budget för Kommunstyrelsen. 

 

Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förslag till beslut 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 9 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller eget yrkande om bifall. 

 

Yrkanden 10 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att resterande attsatser som ska tas 

under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut bordläggs liksom 

uppdraget till kommunjuristen. 

 

Propositionsordning 10 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Yrkanden 11 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

 

Propositionsordning 11 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

- Att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju 

ledamöter.  

- Att Utskottet ska inte ha några ersättare. 

 

- Att Kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

 

- Att bestämmelser om förtroendevalds närvarorätt vid 

arbetsutskottets sammanträden tas in i Kommunstyrelsens 

reglemente. Förtroendevald får närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Den förtroendevalde har rätt att få sin mening 

antecknad i styrelsens sammanträdesprotokoll. 

 

- Att Anna Carlbrant (RP), får närvarorätt vid arbetsutskottets 

sammanträden i den omfattning som anges i 

Kommunstyrelsens reglemente.  

 

- Att förändringarna av Kommunstyrelsens organisation förs in i  

Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga 1. 

 

- Att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i 

kraft den 1 januari 2015. 

 

- Att förändringarna i Kommunstyrelsens arbetsformer och 

organisation finansieras inom befintlig budget för 

Kommunstyrelsen. 

 

 

Övriga delar av förslag till beslut bordläggs. 
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Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande 

________________ 
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§ 294 Dnr 2014-000510 100 

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 11 december 2014 (ej justerat 

protokoll) beslutat att återremittera förslaget om ny författningssamling 

avseende ekonomiska förmåner till förtroendevalda i den del som avser 

arvode för uppdrag som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt 

nämndberedning för personalfrågor för förnyad beredning.  

 

Bedömning 

Återremissen omfattar Kommunstyrelsens förslag till beslut som avser ny 

punkt 5 under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga 

till Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

 

”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för 

personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av 

grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att ny punkt 5 införs 

under rubriken Årsarvode (40 % tjänstgöringsgrad eller mer) i bilaga till 

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med följande 

lydelse 

 

”5. Ordförande för av kommunstyrelsen tillsatt nämndberedning för 

personalfrågor, inklusive närvaro vid ksau:s sammanträden, 40 % av 

grundarvodet – 251 418 kronor (20 951 kronor per månad)”.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 
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Kommunjurist Anna-Clara Eriksson har efter kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde gjort en kompletterande utredning och lämnar 

följande beslutsförslag: 

 

Förslag till beslut 

Övervägandena i denna kompletterande utredning innebär att ursprungliga 

förslag till beslut justeras i vissa delar. De beslutsförslag Kommunstyrelsen 

sammantaget har att ta ställning till är följande. 

 

Ny författningssamling, ekonomiska förmåner till förtroendevalda  

(dnr KS 2014-510) 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås 

besluta 

 

- Att förtroendevald Kommunfullmäktige gett närvarorätt i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara berättigad till ett 

begränsat årsarvode om [XX] procent av fastställt grundarvode. 

Rätt till arvode förutsätter att närvarorätten gäller för tid 

överstigande ett år. 

 

- Att uppdraget som ordförande i en av Kommunstyrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor berättigar till ett begränsat arvode 

om [XX] procent av fastställt grundarvode. 

 

- Att arvode ska jämkas med skäligt belopp om förtroendevald är 

berättigad till mer än ett arvode för flera uppdrag vars uppgifter 

sammanfaller. 

   

- Att frågor om tolkning och tillämpning av kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

ska avgöras av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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- Att rätt till begränsat årsarvode och övriga ändringar och 

tillägg enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 

3. 

 

- Att ändringarna i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda ska träda i kraft den 1 januari 2015. 

 

- Att ersättning till förtroendevald enligt ovan finansieras inom 

befintlig budget för Kommunstyrelsen.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), 

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

följande tillägg under första att-satsen ska procentsatsen vara 40, att under 

andra att-satsen ska den vara 0 och att det i samma att-sats läggs till 

Ersättning för sammanträde, förlorad arbetsinkomst samt förrättning utgår ej. 

Att paragrafen ska vara omedelbart justerad. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag på förlag till beslut i dess helhet 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkade. 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar  

- Att förtroendevald Kommunfullmäktige gett närvarorätt i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara berättigad till ett 

begränsat årsarvode om 40 procent av fastställt grundarvode. 
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Rätt till arvode förutsätter att närvarorätten gäller för tid 

överstigande ett år. 

 

- Att uppdraget som ordförande i en av Kommunstyrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor berättigar till ett begränsat arvode 

om 0 procent av fastställt grundarvode. Ersättning för 

sammanträde, förlorad arbetsinkomst samt förrättning utgår ej. 

 

- Att arvode ska jämkas med skäligt belopp om förtroendevald är 

berättigad till mer än ett arvode för flera uppdrag vars uppgifter 

sammanfaller. 

   

- Att frågor om tolkning och tillämpning av kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

ska avgöras av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

- Att rätt till begränsat årsarvode och övriga ändringar och 

tillägg enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 

3. 

 

- Att ändringarna i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda ska träda i kraft den 1 januari 2015. 

 

- Att ersättning till förtroendevald enligt ovan finansieras inom 

befintlig budget för Kommunstyrelsen. 

 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

________________ 

 


