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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Torsdagen den 16 februari 2023, klockan 15.00 – 16.30. 

Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstadrummet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Harald Ericson, sammankallande (M) 

Gunnar Karlsson (C) 

Daniel Svensson (SD) 
Olof Sand  (S) 

Sture Bäckström (KIM) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera  

Justerare Gunnar Karlsson (C) 
Ersättare Daniel Svensson (SD) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 17 februari 2023, klockan 09.30 
 

Justerade paragrafer  § 1 - 5 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Wilhelm Bodmark 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Harald Ericson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Gunnar Karlsson 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Tjänstepersoner Wilhelm Bodmark 

 
 

 
 

 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2023-02-16 2

  

 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 1  Sammanfattning och återblick: Arvodesberednings protokoll 2018 – 2022 3 

§ 2  Översyn av tidigare arvodesbestämmelser 4 

§ 3  Genomgång av arvodesberedningens uppdrag 2023 – 2026 5 

§ 4  Sammanträdestider för arvodesberedningen 2023 6 

§ 5  Beredningsarbete 7 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kommunstyrelsen 2023-02-16 3

  

 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

Sammanfattning och återblick:  Arvodesberednings protokoll  
2018 – 2022 

Arvodesberedningens beslut 

Arvodesberedningen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-01-25 att ge Kommunfullmäktiges presidie i uppdrag att 

bereda frågan om redovisning av arvodesberedningens uppdrag från 2019 för mandatperioden 
2022-2026 för att redovisas under kommunfullmäktiges möte 2023-03-22. 

Arvodesberedningen har mellan 2018 och 2022 genomfört vissa ändringar av kommunens 
arvodesreglemente.  

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige att arvodesberedningen skulle undersöka hur man 

bäst kan tillgodose oppositionspartiernas behov av resurser.  

En mindre arbetsgrupp inom beredningen tillsattes 2021 och fick i uppdrag att utarbeta ett nytt 

förslag på arvodesreglemente.  

Det framtagna förslaget skickades i oktober 2021 för remiss till partiernas gruppledare och det 

beslutades om en målsättning att redovisa resultatet till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
november 2021.  

Ingen information finns i kommunens diariesystem som visar att förslaget i ett senare skede 

redovisats.  

Vid arvodesberedningens sammanträde 2022-04-03 beslutade beredningen att inte presentera 

förslaget för kommunfullmäktige på grund av beredningen inte ansåg att det var möjligt för 
förslaget att vinna majoritet.  

Vid sammanträdet 2022-11-30 diskuterades förslaget igen, med resultatet att den nyvalda 

beredningen beslutade om en ny målsättning att presentera en omarbetad version av ett 
alternativt arvodesreglemente till kommunfullmäktige under 2023. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammankallande Harald Ericson (M): Arvodesberedningen godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arvodesberedningen bifaller detta. 
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§ 2 

Översyn av tidigare arvodesbestämmelser  

Arvodesberedningens beslut 

Arvodesberedningen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesberedningen diskuterar existerande utgångspunkter för arvodesberedningens arbete 

framåt och på vilket sätt beredningen kan verka för att finna ett gemensamt synsätt i deras 

beredningsarbete kommande mötestillfällen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammankallande Harald Ericson (M): Arvodesberedningen godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arvodesberedningen bifaller detta. 
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§ 3 

Genomgång av arvodesberedningens uppdrag 2023 – 2026  

Arvodesberedningens beslut 

Arvodesberedningen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesberedningen har som uppdrag att göra en översyn av arvoden och arvodes-

bestämmelser inför mandatperioden 2027-2030 och redovisa uppdraget inför 

kommunfullmäktige i mars 2026. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammankallande Harald Ericson (M): Arvodesberedningen godkänner informationen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arvodesberedningen bifaller detta. 
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§ 4 

Sammanträdestider för arvodesberedningen 2023 

Arvodesberedningens beslut 

Arvodesberedningen fastställer att nästkommande möte kommer ske den 27 mars 2023 från 

klockan 13.00 – 16.00 och att efterkommande möte sker måndag den 24 april 2023 från 
klockan 13.00 – 16.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Arvodesberedningen beslutar att arvodesberedningen träffas 27 mars 2023 samt 24 april 2023. 

Med anledning av att det finns en konsensus inom beredningen att genomföra en översyn av 

arvodesreglementet och eventuellt genomföra en omarbetning av ett förslag som tidigare 
arvodesberedning tagit fram så anser beredningen att det finns ett behov av en mer ingående 

samverka för att nå en enighet inom beredningen kring ett gemensamt förslag som av en enig 
beredning skulle kunna presentera för kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammankallande Harald Ericson (M): Arvodesberedningen fastställer att nästkommande möte 
kommer ske den 27 mars 2023 från klockan 13.00 – 16.00 och att efterkommande möte sker 

måndag den 24 april 2023 från klockan 13.00 – 16.00. 

Beslutsgång 

Sammankallande frågar på förslaget och finner att arvodesberedningen bifaller detta. 
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§ 5 

Beredningsarbete 

Arvodesberedningens beslut 

Arvodesberedningen beslutar att ledamöter närvarande idag, inför nästkommande möte, 

förbereder arbetspunkter vilka de önskar beröra vid beredningen av deras uppdrag från 
kommunfullmäktige likväl som vid beredningen av eventuell revidering av arvodesreglementet. 

Sammanfattning av ärendet  

Utifrån den uppgift som arvodesberedningen ålagt sig själva att genomföra finns ett behov att 
strukturera upp en framåtvarande processgång.  

Arvodesberedningen påbörjar med anledning av detta ett beredningsarbete med syfte att skapa 
förutsättningar för färdigställandet av det uppdrag vilket beredningen har som mål att 

presentera till kommunfullmäktige samt den revidering av existerande arvodesreglemente vilken 
de beslutat att påbörja. 

Beredningen diskuterar hur de framöver kan arbeta för att hitta konsensus och meddelar att 

arvodesberedningens ledamöter ska ta med sig arbetspunkter vilka de önskar beröra relaterade 
till deras uppdrag från kommunfullmäktige likväl som för revideringen av arvodesreglementet till 

nästa möte.  

Arvodesberedningen kom överens om att vid tillfälle hela beredningen är överens om ett förslag 

före mars 2026 kommer sammankallande få i uppdrag att kontakta kommunfullmäktige med en 

önskan om att redovisa förslaget innan slutdatumet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sammankallande Harald Ericson (M): Arvodesberedningen beslutar att ledamöter närvarande 
idag, inför nästkommande möte, förbereder arbetspunkter vilka de önskar beröra vid 

beredningen av deras uppdrag från kommunfullmäktige likväl som vid beredningen av en 
revidering av arvodesreglementet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arvodesberedningen bifaller detta. 


