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 1  av  4 

 Plats och �d:  Högantorp, kommunhuset, torsdagen den 10 november 2022 19:00-19:05 

 Beslutande:  Olle Glimvik (M), ordförande 
 Håkan Paulsson (KD), ersä�er Lennart Kalderén (M) 
 Raili Nilsson (C) , 1:e vice ordförande 
 Pe�er Liljeblad (L) 
 Lillemor Gladh ( S), 2:e vice ordförande 
 Tommy Eklund (S) 
 Anders Klerkefors (R) 

 Ersä�are:  Sanna Jansson Wiberg  (V) 
 Conny Wessberg SD) 

 Övriga deltagande:  Carl-Fredrik Duse, nämndsekreterare 

 Utses a� justera:  Lillemor Gladh (S) 

 Justeringens 
 plats och �d:  Kansliet, fredagen den 11 november 2022 kl 13.00 

 Underskri�er:  Sekreterare  ………………………… 
 Carl-Fredrik Duse 

 Ordförande  ………………………… 
 Olle Glimvik (M) 

 Justerande  ………………………… 
 Lillemor Gladh (S) 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har �llkännagivits genom anslag. 

 Organ:  Kommunstyrelsen 

 Sammanträdes- 
 datum:  2022-11-10 

 Datum för anslagets 
 uppsä�ande: 

 2022-11-14  Överklagande �den går 
 ut:  2022-12-05 

 Datum för anslagets 
 nedtagande:  2022-12-06 

 Förvaringsplats 
 för protokollet:  Kansliet 

 Underskri�:  ………………………… 
 Carl-Fredrik Duse 

 ar 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Innehållsförteckning 

 § 20 Arvoden �ll tekniska nämnden samt a� januari 2023 blir basmånad för justering av 
 årsarvoden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 UNO § 20  KS/2022:402 

 Arvoden �ll tekniska nämnden samt a� januari 2023 blir 
 basmånad för justering av årsarvoden 
 Det här ärendet omfa�ar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt a�  samtliga 
 årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. 

 UNO och KF beslutade om en teknisk nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut om 
 årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag �ll beslut är a� årsarvoden utgår enligt följande: 
 Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 000 kr, 
 Gruppledare 35 000 kr. 

 I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har uppdaterats 
 under innevarande år föreslås beslutas a� januari 2023 blir basmånad för justering av 

 årsarvoden. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2022. 

 Utsko�et för nämndorganisa�ons beslut 

 1. Utsko�et för nämndorganisa�on beslutar föreslå kommunfullmäk�ge följande ekonomiska 
 årsarvoden för tekniska nämnden: 

 Ordföranden 135 000 kr 
 1:e vice ordförande 32 000 kr 
 2:e vice ordförande 12 000 kr 
 Gruppledare 35 000 kr 

 2. Utsko�et för nämndorganisa�on beslutar föreslå kommunfullmäk�ge a� samtliga 
 årsarvoden och ekonomiska ersä�ningar ska justeras i januari varje år enligt bilaga �ll 
 reglemente för ekonomiska ersä�ningar och förtroendevalda (KS 2022:402). 
 Basmånad är då januari 2023. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Kommunstyrelsen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 


