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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2022-06-20

KS 2022.840

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Aulan, Nils Holgerssongymnasiet, Skurups kommun,
2022-06-20, kl. 16.00–16.06

Beslutande

Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande, justerare
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-), 1:e vice ordförande
Jimmy Nilsson (-)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), ordförande
Roland Hansson (S)
Therese Nilsson (L)
Babak Rahimi (V)

Närvarande ersättare

Björn Hortevall (M)
Ingemar Johansson (C)
Jessica Möller (S)
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Strandberg (KV)

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör

Paragrafer

§ 145

Justerade paragrafer

§ 145 justerades omedelbart

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Arvodesreglemente, revidering
Ärendenummer KS 2018.1409
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att invända mot beredningens förslag.
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
Arvodesreglemente att gälla från och med 2023-01-01.
Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Babak Rahimi (V) vill ha fört till protokollet att vänsterpartiets förslag till
arvodesbestämmelser inte har tagits med i kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14, § 200, att ge
kommunfullmäktiges presidieberedning i uppdrag att i samråd med
gruppledarna (eller ersättare för dessa) göra en översyn av den politiska
organisationen och arvodesreglerna för mandatperioden 2023-2026.
I samband med organisationsöversynen har presidieberedningen i samråd
med gruppledarna gått igenom arvodesreglementet och gjort förslag till
revideringar utifrån den föreslagna organisationen.
Efter behandling i kommunstyrelsen 2022-05-17, § 126, har ytterligare
överläggning skett med gruppledarna. Presidieberedningen har därefter
justerat förslaget gällande § 16 i Arvodesreglementet på så sätt att nu
gällande lydelse bibehålls.
Beslutsunderlag
Nytt förslag till arvodesbestämmelser version 1-2.
Nytt förslag till arvodesbestämmelser inkl ändringar version 1-2.
Tjänsteskrivelse arvodesreglemente, 2022-03-24.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-06-08, § 34:
Presidieberedningen beslutar att eventuella övriga ändrings- och tilläggs
yrkanden behandlas i kommunfullmäktige.
Presidieberedningens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
Arvodesreglemente att gälla från och med 2023-01-01.
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Kommunstyrelsen 2022-05-17, § 126: Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige:
Huvudförslag
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Arvodesreglemente att gälla
från och med 2023-01-01, med följande ändringar:
- § 16, nu gällande lydelse ska bibehållas.
- Förtroendevald som samlat har årsarvode på 40 % eller mer erhåller ej
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag inom kommunen.
Alternativförslag 1
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till Arvodesreglemente att gälla
från och med 2023-01-01, med den ändringen att riksdagsledamots
årsarvode genomgående ändras till prisbasbelopp.
Alternativförslag 2
Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01 (kommunfullmäktiges presidieberednings förslag).
Beredningsutskottet 2022-05-03, § 68: Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för hantering.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-03-24, § 13:
Kommunfullmäktige presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2020-08-19, § 39:
Kommunfullmäktige presidieberednings förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente att gälla från och
med 2023-01-01.
Kommunfullmäktige 2020-02-24, § 32: Ärendet återremitteras till
kommunfullmäktiges presidieberedning med uppmaning att kalla
gruppledarna för avstämning.
Kommunstyrelsen 2020-01-13, § 22: Kommunstyrelsen har inget att
invända mot beredningens förslag.
Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår att kommunfullmäktige
antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Skurups kommun.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att redaktionella ändringar ska göras
innan behandling i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-12-05, § 45:
Kommunfullmäktiges presidieberednings förslag:
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Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Skurups kommun.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-11-12, § 38: Kanslichefen
ges i uppdrag att till nästa sammanträde revidera arvodesreglementet utifrån
fattat beslut gällande kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-08-13, § 22: Presidiet
avvaktar med att föra ärendet vidare tills dess att eventuellt beslut fattats
angående avskaffande av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-05-14, § 17: Presidiet
beslutar att det i förslaget görs justering så att det ej utgår
sammanträdesersättning vid kommunfullmäktiges presidiums
beredningssammanträden. I övrigt avvaktas med att föra förslaget vidare för
beslut.
Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-02-12, § 7: Ärendet tas
åter upp till behandling vid presidiets sammanträde den 12 mars.
Kommunfullmäktiges presidieberednings 2018-12-06, § 55: Frågan om
revidering av arvodesreglementet aktualiseras efter beslut i
kommunfullmäktige om organisationsförändringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och finner att
kommunstyrelsen inte har något att invända mot detsamma.
Beslutet skickas till
Löneenheten.
Hemsidan.
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