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§ 10 Upprop 

Beslut 
Arvodesgruppen beslutar att: 

• Uppropet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet deltar fem tjänstgörande ledamöter.  

Yrkanden 
Ordförande yrkar att arvodesgruppen beslutar att: 

• Uppropet godkänns.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  

_____ 
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§ 11 Val av justerare samt tid och plats för 
protokollets justering 

Beslut 
Arvodesgruppen beslutar att: 

• Mikael Olsson (KD) utses att tillsammans med ordförande justera 
sammanträdets protokoll 

• Tid och plats för protokollets justering är onsdag den 27 april klockan 
17:30. 

Yrkanden 
Mona Olin (SD) yrkar att arvodesgruppen beslutar att: 

• Mikael Olsson (KD) utses att tillsammans med ordförande justera 
sammanträdets protokoll 

• Tid och plats för protokollets justering är onsdag den 27 april klockan 
17:30. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  

_____ 
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§ 12 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Arvodesgruppen beslutar att: 

• Föredragningslistan godkännes.  

Yrkanden 
Ordförande yrkar att arvodesgruppen beslutar att: 

• Föredragningslistan godkännes.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles.  

_____ 
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Dnr KS 2021/231 

§ 13 Förslag på reglemente för ersättning för 
förtroendevalda mandatperioden 2023–
2026 

Beslut 
Arvodesgruppen beslutar att förslaget till ändras enligt följande: 

• Kommunstyrelsens 1:e vice och kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande ska erhålla 40 % av riksdagsledamots arvode.  

• Tillägg i punkten 1, § 4 i reglementet för ersättning att 
kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ej omfattas av 
sammanträdesarvode. 
 

Arvodesgruppen beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

• Förslag på reglemente för ersättning för förtroendevalda 
mandatperioden 2023–2026 antas och träder i kraft 2023-01-01 

Reservationer mot beslutet 
Mona Olin (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
Tommy Persson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesgruppen har tagit fram förslag på reglemente för ersättning till 
förtroendevalda mandatperioden 2023–2026. Förändringar i reglementet har 
markerats genom gulmarkering. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att arvodesgruppen beslutar att föreslå kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

• Förslag på reglemente för ersättning för förtroendevalda 
mandatperioden 2023–2026 antas och träder i kraft 2023-01-01. 

Mattias Jeppsson (M) yrkar som ett ändringsyrkande att arvodesgruppen 
beslutar ändra förslaget till kommunfullmäktige enligt följande:  

• Kommunstyrelsens 1:e vice och kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande ska erhålla 40 % av riksdagsledamots arvode.  

• Tillägg i punkten 1, § 4 i förslaget till reglemente för ersättning att 
kommunstyrelsens 1:e och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ej 
omfattas av sammanträdesarvode.  
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§ 13, forts 
 
Yvonne Kulstad (C) yrkar bifall till Mattias Jeppssons (M) yrkande.  
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till Mattias Jeppsons (M) yrkande.  
Tommy Persson (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Mattias Jeppssons (M) 
yrkande och finner att eget yrkande bifalles.  

Votering begärs. 

Voteringsordning 
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ”Ja” och den som vill bifalla 
Mattias Jeppssons (M) yrkande röstar ”Nej”. Då voteringen utfaller två ”Ja” 
och tre ”Nej” beslutar arvodesgruppen att bifalla Mattias Jeppssons (M) 
yrkande. Ledamöterna röstar enligt nedan: 

• Ja-röster: Mona Olin (SD), Tommy Persson (L) 

• Nej-röster: Mikael Olsson (KD), Mattias Jeppsson (M), Yvonne 
Kulstad (C) 

Beslutsunderlag 
Förslag på reglemente för ersättning till förtroendevalda mandatperioden 
2023–2026 

Beslutet skickas till 
Kanslienheten 
Kommunstyrelsen 

_____ 
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