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2021-11-16 
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§ 46 

Komplettering till bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2021/801 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut under förutsättning att kommunfullmäktige i ärende KLF 2021/392 ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en bolagisering av fiberavdelningen: 

1. Komplettera regelverket avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda enligt förslag i bilaga 1 

Reservationer 

Joachim Fors (S) reserverar sig till förmån för sitt eget tilläggsyrkande. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) lämnar följande tilläggsyrkande: 

"Ändrings yrkande till arvodes reglementet punkt 2.6.1 g 2 

Befintlig punkt 2.6.1 g 2 stryks och ersätts med följande text: 
Budgetberedning: förtroendevald som är inbjuden/kallad till budgetberedning av 
respektive blocks gruppledare är berättigad till arvode, förlorad arbetsinkomst och 
resekostnadsersättning. Ersättningen omfattar högst två personer från varje parti 
och vid maximalt åtta tillfallen." 

Robin Gustavsson (KD) yrkar avslag på Joachim Fors (S) tilläggsyrkande med 
hänvisning till personalutskottets beslut 2021-06-22 § 28 om kommande 
uppföljning/utvärdering av Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 
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Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. 

Ordförande ställer därefter Joachim Fors tilläggsyrkande under proposition och 
finner det avslaget. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar 
ja. Den som vill bifalla detsamma röstar nej." 

1 ja-röst och 1 nej-röst lämnas. 1 avstår att rösta. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (KD). 
Följande röstar nej: Joachim Fors (S) 
Följande avstår att rösta: Ulf Berggren (SD) 

Med ordförandens utslagsröst har personalutskottet därmed beslutat att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 

Personalutskottet har uppdragit åt personalavdelningen att bereda 
arvodesbestämmelserna för styrelsen inför en eventuell bolagisering av 
fiberverksamheten. 

Personalavdelningen redovisar förslag till ekonomisk ersättning till ordförande och 
vice ordförande vid en eventuell bolagisering av fiberverksamheten, enligt bilaga 1. 

Bilaga: 
-.Utdrag ur nuvarande bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
samt förslag till komplettering. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet beslutar 2021-11-05 § 45, att uppdra åt personalavdelningen att 
ärendet ska beredas. 

Sänt till: Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1 

Utdrag ur Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, beslut fattat av 

Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 112 att gälla från 2021-01-01. 

2.4. Månadsarvode i kommunala bolag 
N edanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvode med angiven prncen sats av grundbe
oppet Mana.dsarvodet inkluderar anroden för sammanträden och förättningar med respek tiv-e 
organ sam annat arbete som är förena med detta uppdrag_ 

Uppdrag 

Hässlehem }ill 

Hässle ohn l\filj ö i\B 

Hässlehohns Industribyggnads AB 

Ordf. 

15 

20 

15 

Vice ordf. 

10 

7,5 

Tillägg till ovanstående rege verk att gilla från 2022-01-0 l under förutsättning att kommunfull
mäktige i ärende KLF 2021 / 392 ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en bolagisering 

av fiberaYdelningen_ 

Uppdrag 
Hässlehohns fibernät holding i\B 

Ordf. 

15 

Vice ordf.I 

7,.5 
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