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Arvodeskommitten 2021-03-30 

Plats och tid: Storskär, kl. 18:00-18:50 

Beslutande: Mailis Dahlberg (C), ordf. 
Endast ordföranden Anders Örnevall (L), v.ordf . 
deltar fysiskt, övriga Bengt Sandell (S) 
beslutande på distans. 

Övriga deltagare: Per Dalhammar (L) 
Ersättare på distans 

Övriga deltagare: Kristoffer Staaf, klk 
Tjänstepersoner 

Sek,eterna'.2:_;;:~C.~~ 
Johanna-ffi:rrrck ~ 

o,dförnnde, i~ 
M ailis Dah lberg (C) 

I.. 
Justerande: ........ . 

Anders Örnevall (L 

Anslagsbevis 
Justeringen av protokollet har t illkännagivits genom anslag. 

Organ: Arvodeskommitten 

Sammanträdesdatum: 2021-03-30, §§ 1-2 

Datum för anslagets uppsättande: 2..07,\-0 t-\,- 01-
Datum för anslagets nedtagande: 2._0 l--\ - 0 \,\ - Z. C\.. 
Förvaringsplats för protokollet: Närarkiv 
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Lars Lindgren (M) 
Rickard Gille (-) 

Angelika Lang (KD) 

Anna-Charlotte Eriksson (MP) 
Sara Strandberg (V) 

Klas Beskow (SD) 

Karl Olof Fagerström (WP) 

Gunilla Lauthers (V) 

Johanna Frunck, klk 
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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslista 

Arvodeskommittens beslut 
Anders Örnevall (L) utses till sa mmans med ordföranden att justera protokollet senast tisdagen den 6 
april 2021. 

Utskickad föredragningsl ista fastställs. 

r//:J ....... ~ ..... . 
Ordförande Justerare 
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§ 2 Uppstart arbete med arvodesreglemente inför kommande 
mandatperiod 

Arvodeskommittens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Arvodeskommitten startar upp arbetet med reviderat arvodesreglemente inför kommande 
m andatperiod. 

Kommitten diskuterar behovet av att inleda arvodesreglementet med principer/ riktlinjer för arvodering 
och kommer fram t ill att kommitten bör ta fram förslag till sådana innan man går vidare och föreslår 
revideringar i befintliga delar av reglementet . 

Ordföranden informerar, efter samråd med kommitten, om att arvodeskommitten ska sammanträda 
den 1 juni samt den 31 augusti 2021. 

Senast den 21 maj ska förslag t ill principer/rikt linjer för arvodering mejlas ti ll ordföranden som 
sammanställer ett första utkast för kommitten att ta ställning ti ll på sammanträdet den 1 juni. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att informationen noteras t ill protokollet och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Ordförandens förslag på revideringar inför förnyat arvodesreglemente, 2021-03-23 
Arvodesreglemente 2019-2022- uppräknat 2021 
M otion- Riktlinjer för arvodering 
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