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KTS-salen, Vita Huset klockan 17.00- 17.10
Göran Dahlström (S) ordförande, Lars Härnström (M) 1:e vice ordförande, Ewa
Callhammar (L) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica
Truedsson (S), Pat Werner (S), Marie-Louise Karlsson (S), Fredrik Ahlman (M), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD)

Nicklas Adamsson (MP)

Tony Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christer Sundqvist (M), Mårten
Grothérus (L), Joha Frondelius (KD)

T.f nämnadministrativa chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson
Tony Rosendahl (V)
KTS-salen, Vita Huset klockan 2018-12-17

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………
Marie Sandström Koski

Ordförande

…………………………………
Göran Dahlström

Justerande

…………………………………
Tony Rosendahl

Paragrafer

§210 - §211

…………………………………
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 210

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande
ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden
2019-2022 (KS/2018:526)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande regler skall
gälla i fråga om ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och
nämnderna:
För ledamot tillhörande följande parti Inträder ersättare i nedan angiven partiordning
S
M
C
KD
L
MP
V
SD

S, M
M, S
C, L, KD, MP, V
KD, L, C, MP, V
L, C, KD, MP, V
MP, V, C, L, KD
V, MP, L, C, KD
SD, C, KD, L, V, MP

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i
kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga
nämnder.
3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå
från den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive
uppdrag.
4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares
tjänstgöring i lag eller författning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om
ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Efter kontakt med partiernas företrädare har
ovanstående förslag upprättats.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

Blad

3

2018-12-17

§ 211

Revidering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
(KS/2018:521)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
2. Arvodesbestämmelserna börjar gälla från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda har reviderats. De största förändringarna
är följande:
• ”med mera” är styrkt ur dokumentnamnet. Heter nu enbart arvodesbestämmelser
för förtroendevalda.
• Uppdateringar av laghänvisningar.
• Intyg av förlorad arbetsinkomst ska framöver lämnas in en gång per kalenderår.
• Interna kommunövergripande utbildningar undantas från bestämmelsen att övriga
uppdrag behöver godkännande av nämnd/-styrelseordförande.
• Namn på förtroendevalda har tagits bort, funktion och partibeteckning, där behov
finns, är kvar.
• Uppdragsgraden tas bort ur arvodesbilagan.
• Surfplatta ingår som arbetsutrustning till samtliga ledamöter, ersättare och
revisorer i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd, undantaget
valnämnden.
Efter kontakt med partiernas företrädare har vissa justeringar i arvodesgraden för de
politiska uppdragen gjorts.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-10
• Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

