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Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Norfall   

Justeringens plats och tid Stadshuset omedelbart justerat 2014-12-15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 388-390 
 Anna-Karin Sonesson   

 Ordförande 

  

 Roger Fredriksson  

 Justerare 

  

 Malin Norfall    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2014-12-15 

  

Datum då anslaget tas ner 2015-01-08 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Stadshuset Ronneby 
 

Underskrift 

  

 Anna-Karin Sonesson   
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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 
Anna Carlbrant (RP) 
Roger Gardell (FP) 
Tommy Andersson (S) 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Ersättare  
Peter Bowin (V) 

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

Övriga  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 
2014-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 388 Dnr 2014-000593 101 4 
Rättelse i Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2014-11-25, § 285 ......... 4 

§ 389 Dnr 2014-000532 003 7 
Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation ....................... 7 

§ 390 Dnr 2014-000510 100 10 
Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda..................... 10 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 
2014-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 388 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. 

 

Beslutmeningen överensstämmer inte med arbetsutskottets beslut om förslag 

till beslut i denna del, som lyder 
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”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 
 

”Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 

antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation 

och om arvodering…” 

.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) 

samt Kenneth Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

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. 

________________ 

Exp: 
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§ 389 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. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 
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§ 390 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)”. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Paragrafen förklaras vara omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

 

 


