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Plats och tid

Sammanträdesrum Trollholmen, kommunhuset, Henån 2018-09-06
Klockan 08:15-09:10

Beslutande

Jörgen Nielsen (S), ordförande
Daniel Peterson (C)
Marie Hedberg (MP)
Els-Marie Ragnar (FO)
Jan W Kjellberg (M)
Ulf Sjölinder (L)
Bo Nordberg (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande
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Utses att justera

Marie Hedberg (MP)

Justeringens
plats och tid

Administrativa enheten, kommunhuset, Henån
Måndag den 10 september klockan 10:00

Sekreterare

……………………………………..
Shkelqim Istrefi

Ordförande

……………………………………..
Jörgen Nielsen

Justerare
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Marie Hedberg
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§ 15 Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden, samt fasta
arvoden för presidiet i sociala myndighetsnämnden
Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Ordförande
2%

Vice ordförande
1%

Om uppdraget för den sociala myndighetsnämnden endast beslutar om ärenden
som inte utskottet för omsorg har delegation på att fatta.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen beslutade 2018-06-19 § 12 att fast arvode för presidiet i
sociala myndighetsnämnden enligt följande
Ordförande

Vice ordförande

10 %

5%

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 154 att återremittera ärendet med
hänvisning till att arvodesberedningen bör se över arvodena för
demokratiberedningen som beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-24 § 69.
Arvodesberedningen beslutade 2018-08-02 § 14 att Inte fastställa fasta arvoden
för presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning för demokratiberedning
har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma arvoden.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:


Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och
beroende på hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till
presidiet.



Se över oppositionsrådets uppdrag



Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?



Fasta arvoden för demokratiberedningen



Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de
som är 40 % arvoderade.



Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
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16 § Oppositionsrådets uppdrag
Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Ändra oppositionsrådets arbetstid från 80 % till 40 % samt att godkänna ändring i
bilaga två samt lägga till punkt 7.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen beslutade 2018-03-02 § 9 att godkänna ändringen i bilaga 2,
samt lägga till punkt 7.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 154 att återremittera ärendet med
hänvisning till att arvodesberedningen bör se över arvodena för
demokratiberedningen som beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-24 § 69.
Arvodesberedningen beslutade 2018-08-02 § 14 att Inte fastställa fasta arvoden
för presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning för demokratiberedning
har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma arvoden.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:


Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och
beroende på hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till
presidiet.



Se över oppositionsrådets uppdrag



Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?



Fasta arvoden för demokratiberedningen



Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de
som är 40 % arvoderade.



Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjölinder (L) föreslår arvodesberedningen besluta att ändra oppositionsrådets
arbetstid från 80 % till 20 % eftersom oppositionsrådet inte är ansvarig för
information till samtliga oppositionspartier.
Jörgen Nielsen (S) föreslår arvodesberedningen besluta att ändra
oppositionsrådets arbetstid från 80 % till 40 % samt att godkänna ändring i bilaga
2 samt lägga till punkt 7.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arvodesberedningen
bifaller Jörgen Nielsens (S) förslag.
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17 § Fasta arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande
Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Ingen ändring av fasta arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:


Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och
beroende på hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till
presidiet.



Se över oppositionsrådets uppdrag



Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?



Fasta arvoden för demokratiberedningen



Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de
som är 40 % arvoderade.



Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
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§ 18 Sammanträdesarvode för kommunfullmäktige till de som är 40 %
arvoderade
Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Årsarvoderade har inte rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige, egen
nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller i förrättningsarvode i övrigt,
vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Reservationer och särskilda uttalanden
Daniel Peterson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:


Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och
beroende på hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till
presidiet.



Se över oppositionsrådets uppdrag



Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?



Fasta arvoden för demokratiberedningen



Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de
som är 40 % arvoderade.



Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Peterson (C) föreslår arvodesberedningen besluta att årsarvoderade har inte
rätt till sammanträdesarvode, egen nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode
eller i förrättningsarvode i övrigt, vad avser det årsarvoderade uppdraget samt
uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ulf Sjölinder (L) och Jan W Kjellberg (M) föreslår arvodesberedningen besluta att
årsarvoderade har inte rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige, egen
nämnd eller eget utskott samt justeringsarvode eller i förrättningsarvode i övrigt,
vad avser det årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arvodesberedningen
bifaller Ulf Sjölinder (L) och Jan W Kjellbergs (M) förslag.
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19 § Höjning stegvis av fasta och rörliga arvoden
Arvodesberedningens beslut
Ingen stegvis höjning av fasta och rörliga arvoden. Arvodesberedningen står fast
vid tidigare beslut om höjning av arvoden från nästa mandatperiod.
Reservationer och särskilda uttalanden
Ulf Sjölinder (L) reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen beslutade 2017-11-03 § 2 att kanslichef och
kommunsekreterare gör en kartläggning och jämför arvoden med andra
kommuner i landet.
En redovisning av hur bestämmelserna för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda ser ut i andra kommuner, presenterades på arvodesberedningen
2018-02-02 av kommunsekreteraren och kanslichefen.
Arvodesberedningen beslutade 2018-03-02 § 7 att ändra från prisbasbelopp till
riksdagsledamotarvode, samt att kommunalrådets ersättning utgår från 85 % av
riksdagsledamotarvodet.
Arvodesberedningen beslutade 2018-03-02 § 11 att överlämna förslag till
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda daterad 2018-03-02
till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-27 § 154 att återremittera ärendet med
hänvisning till att arvodesberedningen bör se över arvodena för
demokratiberedningen som beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-24 § 69.
Arvodesberedningen beslutade 2018-08-02 § 14 att inte fastställa fasta arvoden
för presidiet i demokratiberedningen innan arbetsordning för demokratiberedning
har upprättats, då det saknas underlag för att bedöma arvoden.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-23 § 174 att återremittera ärendet med
hänvisning till följande direktiv:


Definition av uppdraget för den sociala myndighetsnämnden. Och
beroende på hur uppdraget utformas fråga om eventuell ersättning till
presidiet.



Se över oppositionsrådets uppdrag



Kommunstyrelsens förste vice ordförande. Hur ska det fasta arvodet vara?



Se över frågan om sammanträdesarvoden för kommunfullmäktige till de
som är 40 % arvoderade.



Höjning i trappsteg av fasta och rörliga arvoden, ett år i taget.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjölinder (L) föreslår arvodesberedningen besluta att ingen höjning av fasta
och rörliga arvoden sker, utan att man vid nästa mandatperiod tidigt under år 1 till
3, börjar arbeta med frågan.
Jörgen Nielsen (S) föreslår arvodesberedningen besluta att ingen stegvis höjning
av fasta och rörliga arvoden, utan arvodesberedningen står fast vid tidigare beslut
om höjning av arvoden från nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arvodesberedningen
bifaller Jörgen Nielsens (S) beslut.

