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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(8) 

Datum 

2022-06-21 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00-12.05 

Beslutande Ledamöter 

Stig Bertilsson (M) ordförande 
Per Eriksson (S) 1:e vice ordförande  
Per Jonsson (C) 2:e vice ordförande 
Ulf Nelson (M) tjänstgörande ersättare 
Christina Lundqvist (S) ledamot  
Kåre Karlsson (C) ledamot  
Stein Begby (S) ledamot 
Britt-Inger Sandström (SD) ledamot 
Susanne Öhrn (-) ledamot,  

 

 Ersättare 

Anders Forsberg (M) 
Göran Skogfält (S) 
Linda Höder Stenegren (C) 
Ulf Nelson (M) 
Johnny Eliasson (S) 
Henning Venborg (SD) 
Anna-Greta Strömberg (KD)  
 

 

Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef’ 
Katrin Sandberg bitr. kommunchef 
Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 

 

Justerare Per Eriksson (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 21 juni 2022 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 139-141 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Stig Bertilsson (M)  

 Justerare 

  

 Per Eriksson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-21 Datum då anslaget tas ned 2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Kommunfullmäktige 

KS § 139 Dnr KSN 2022-000417 

Reglemente för förtroendemannaarvoden 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-07 § 29 att tillsätta en beredning för 

att göra en översyn av reglemente för förtroendemannaarvoden inför ny 

mandatperiod.  

Beredningen har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 

förtroendemannaarvoden i Bengtsfors kommun. 

En förändrad grundprincip i det nya reglementet är att alla arvoden beräknas 

som en andel av kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur 

beräknas utifrån riksdagsledamöternas grundarvode.  

Den största förändringen jämfört med tidigare regelverk är övergången från 

att ha årsarvoden kombinerat med sammanträdes- och justeringsersättning till 

att införa uppdragsarvoden. Det innebär att varje förtroendevald får en 

ersättning per uppdrag som ska täcka alla delar i uppdraget; allt ifrån 

förberedelser, deltagande på sammanträden, justering till dialoger med 

medborgare etc. Har man flera uppdrag har man flera uppdragsersättningar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-07 § 29 att tillsätta en beredning för 

att göra en översyn av reglemente för förtroendemannaarvoden inför ny 

mandatperiod.  

Beredningen fick också i uppdrag att se över följande: 

 Ersättningar/arvoden för styrelseledamöter i de kommunala bolagen 

och reglerna kring dessa samt att lägga fram förslag till beslut.  

 Belysa vilka arbetsuppgifter för presidiepersoner i styrelser, utskott 

och nämnder som ingår inom ramen för fasta årsarvoden.  

 Överväga och redovisa om det finns anledning till att differentiera 

storleken på fasta årsarvoden för ordförandena i kommunstyrelsens 

tekniska, sociala och utbildningsutskott.  

Beredningen har varit parlamentariskt tillsatt med ordinarie representanter 

från kommunfullmäktiges samtliga partier samt därutöver ersättare från S, M, 

C samt SD.  

Beredningen har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för 

förtroendemannaarvoden i Bengtsfors kommun. Nedan redovisas de största 

förändringarna jämfört med dagens reglemente.  

En förändrad grundprincip i det nya reglementet är att alla arvoden beräknas 

som en andel av kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur 

beräknas utifrån riksdagsledamöternas grundarvode.  
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Den största förändringen jämfört med tidigare regelverk är övergången från 

att ha årsarvoden kombinerat med sammanträdes- och justeringsersättning till 

att införa uppdragsarvoden. Det innebär att varje förtroendevald får en 

ersättning per uppdrag som ska täcka alla delar i uppdraget; allt ifrån 

förberedelser, deltagande på sammanträden, justering till dialoger med 

medborgare etc. Har man flera uppdrag har man flera uppdragsersättningar. 

Avseende kommunfullmäktiges beredningar får nivå på uppdragsarvodet 

bestämmas för varje beredning för sig eftersom omfattningen på både 

uppdraget och tidsåtgången kan vara väldigt olika. 

I beredningens förslag har en differentiering gjorts mellan ordinarie ledamöter 

och ersättare. Bakgrunden till det är den skillnad i ansvar som finns mellan en 

ordinarie ledamot och en ersättare i olika forum.  

När det gäller andra forum än de som omfattas av beräkningsbilagan, 

exempelvis projektgrupper, samverkansorgan och andra externa organ 

varifrån ersättning ej utgår föreslås en sammanträdesersättning med timarvode 

utgå.  

Beredningens förslag innehåller också ett oppositionsarvode på 25 procent av 

kommunstyrelseordförandes arvode. Beslut om fördelning av det ska fattas 

gemensamt av oppositionspartierna. 

När det gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst är det främst 2 

förändringar gjorda jämfört med dagens reglemente.  

Det handlar dels om att en komplettering gjorts för förtroendevalda som har 

oregelbundna arbetstider så att rimlig dygns- respektive veckovila erhålls. Det 

innebär rätt till förlorad arbetsförtjänst på annan tid än sammanträdestid när 

det är aktuellt. 

Den andra större förändringen avser egenföretagare. I det nya förslaget till 

reglemente tas möjligheten till schablonersättning utan underlag bort. Även 

egenföretagare måste redovisa ett underlag som styrker att 

näringsverksamheten ger arbetsinkomst. Om inkomsten inte uppgår till 50 

procent av kommunstyrelseordförandes arvode erhålls just det. Är inkomsten 

högre än så erhålls faktisk inkomst. Det införs också ett minimikrav på 

inkomst på 100 tkr i näringsverksamhet per år för att ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst ska utgå.  

När det gäller utbetalning kommer de förtroendevalda som har arvoden som 

överstiger 11 000 kr att ske med 1/12 per månad. Utbetalning av arvoden 

understigande 11 000 kr sker 2 ggr per år i juni och december.  

I det nya förslaget till reglemente föreslås också en reglering av tillgång till 

arbetsredskap m m. Utöver läsplatta som samtliga förtroendevalda får låna är 

det endast kommunstyrelsens ordförande som kan behöva annan utrustning. 

När det gäller telefon är det endast kommunstyrelsens ordförande och 

förtroendevald som har jour inom sociala utskottet som ska ha tillgång till 

sådan.  
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Arvodesberedningen föreslår att tolkningar, tillämpning och utvärdering av 

reglementet ska göras av arvodesberedningen. Mot bakgrund av de stora 

förändringar som ändå görs i reglementet föreslår beredningen att en 

utvärdering ska göras efter halva mandatperioden. En ny arvodesberedning 

bör därför väljas för den nya mandatperioden, men är vilande så länge den 

inte behövs för tolkning, tillämpning eller utvärdering.  

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar på att fullmäktige beslutar enligt nedan: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente 

för förtroendemannaarvoden inklusive beräkningsbilaga till 

kommunfullmäktige för ställningstagande att gälla från och med nästa 

mandatperiod.  

Kommunfullmäktige beslutar att utvärdera det nya regelverket efter 

halva mandatperioden (2024-2025). 

Kommunfullmäktige beslutar att en ny arvodesberedning ska tillsättas i 

samband med den nya mandatperioden.  

Följande tillägg/justeringar görs i upprättat förslag till reglemente samt 

beräkningsbilaga;  

Rubriken ändras till ”Reglemente för arvoden till förtroendevalda”  

På sidan 3 ändras formuleringen ”deltagande i kommunfullmäktiges 

ärendeforum” till ”deltagande i kommunstyrelsens ärendeforum” 

I beräkningsbilaga ändras oppositionsråd-/ersättning till 

oppositionsersättning 

S 11 arbetsredskap avseende telefon: förutom till kommunstyrelsens 

ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordföranden ingår telefon i uppdraget 

 Per Eriksson (S) och Christina Lundqvist (S) yrkar att fullmäktige 

beslutar om följande justeringar/tillägg i upprättat förslag till 

reglemente: 

Att beräkning av arvodena görs utifrån 78 procent av riksdagsarvodet 

för kommunstyrelsens ordförande 

Att ett oppositionsråd på 40 procent inrättas 

Att kommunfullmäktiges ordförande samt ledamöter i 

krisledningsnämnden har telefon till sitt förfogande i sina uppdrag  

Att utöka budgeten i enlighet med förslaget. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 
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1. Stig Bertilssons (M) förslag: 

2. Per Eriksson (S) och Christina Lundqvist (S) förslag  

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag.  

Votering begärs 

Propositionsordning 2 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning i voteringen 

- Ja-röst för Stig Bertilssons (M) förslag 

- Nej-röst för Per Eriksson (S) och Christina Lundqvist (S) förslag 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Stig Bertilssons (M) förslag mot 3 nej-röster för Per 

Eriksson (S) och Christina Lundqvists (S) förslag beslutar kommunstyrelsen i 

enlighet med Stig Bertilssons (M) förslag.  

Ledamot Ja Nej Avstår 

Stig Bertilsson (M) X   

Per Eriksson (S)  X  

Per Jonsson (C) X   

Ulf Nelson (M) 
tjänstgörande 
ersättare 

X   

Christina Lundqvist 
(S) 

 X  

Kåre Karlsson (C) X   

Stein Begby (S)  X  

Britt-Inger Sandström 
(SD)  

X   

Susanne Öhrn (-) X   

Resultat 6 3 0 

Beredande organ 

Kommunchefen och bitr. kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2022-05-17 § 113 

Kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag till beslut 2022-06-14 § 127 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för 

förtroendemannaarvoden inklusive beräkningsbilaga till kommunfullmäktige 

för ställningstagande att gälla från och med nästa mandatperiod.  
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Kravet om inkomst på 100 000 kr för näringsidkare stryks. Förtroendevald 

som inte har något anställningsförhållande ska intyga att den förtroendevalde 

driver aktiv verksamhet som ger inkomst. 

Kommunfullmäktige beslutar att utvärdera det nya regelverket efter halva 

mandatperioden (2024-2025). 

Kommunfullmäktige beslutar att en ny arvodesberedning ska tillsättas i 

samband med den nya mandatperioden.  

Följande tillägg/justering görs i upprättat förslag till reglemente: 

 Rubriken ändras till ”Reglemente för arvoden till förtroendevalda”  

 På sidan 3 ändras formuleringen ”deltagande i kommunfullmäktiges 

ärendeforum” till ”deltagande i kommunstyrelsens ärendeforum” 

 I beräkningsbilaga ändras oppositionsråd-/ersättning till 

oppositionsersättning 

 S 11 Arbetsredskap avseende telefon: för kommunstyrelsens 

ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden ingår telefon i uppdraget  

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Paragrafen anses härmed som direktjusterad. 
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Till akten 

KS § 140 Dnr KSN 2022-000027 

Redovisning av delegationsbeslut 

 Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2022-06-03 § 6/2022 

Yrkanden 

 Stig Bertilsson (M) yrkar att kommunstyrelsen godkänner 

redovisningen av delegationsbeslut. 

 Per Eriksson (S) yrkar på att kommunstyrelsen inte ska godkänna 

redovisningen av delegationsbeslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: 

1. Stig Bertilssons (M) förslag 

2. Per Erikssons (S) förslag  

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Stig Bertilssons (S) förslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av delegationsbeslut 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Paragrafen anses härmed som direktjusterad. 
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Till akten 

KS § 141 Dnr KSN 2022-000022 

Redovisning av delgivningar 

 Aktuell arbetsmarknadsstatistik 2022-05-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Paragrafen anses härmed som direktjusterad. 


