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Utses att justera Claes Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-10-20 kl. 9.00 

Justerade 
paragrafer §§ 21-23 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Claes Hallberg (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2020-10-15 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås   
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Dnr KS 358-2017 

§ 22 Revidering av bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag för revidering av bestämmelser 
om ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fokus ska ligga på intyg 
gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare samt 
körersättning för kommunstyrelsens förste vice ordförande. 

2. I översynen ska åsikterna som framkom under partiöverläggningar 
2020-09-30 särskilt beaktas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har upptäckts ett behov av att revidera vissa delar av 
ersättningsbestämmelserna för kommunalt förtroendevalda. Bland annat har 
revisionen kommit med rekommendationer i revisionsrapporten ”Uppföljning av 
granskning av arvoden till förtroendevalda” från 2018-08-30. 

Frågan har diskuterats på partiöverläggning den 30 september 2020 och är nu 
redo att beredas av förvaltningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag för revidering av 
bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda. Fokus ska ligga 
på intyg gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst för egenföretagare samt 
körersättning för kommunstyrelsens förste vice ordförande. 2. I översynen ska 
åsikterna som framkom under partiöverläggningar 2020-09-30 särskilt beaktas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SARA)  
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Dnr - 

§ 23 Ceremoni för nya svenska medborgare  

Fullmäktiges presidiums beslut  
 

1. Ceremonin för nya svenska medborgare ska hållas digitalt med separat 
utskick av flagga.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2020-03-19, § 5, följande beslut: 1. Mot 
bakgrund av rådande omständigheter gällande Covid-19, får ceremonin med 
utdelning av bordsflagga ske vid ett senare tillfälle än vid nationaldagen 2020-
06-06. 

Ceremonin för nya svenska medborgare ska hållas minst en gång varje år.  
Situationen kring Covid-19 gör det fortsatt svårt att genomföra en ceremoni 
varav en digital lösning är att föredra.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Ceremonin för nya svenska medborgare ska hållas 
digitalt med separat utskick av flagga 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
 


