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Justering 2023-03-07 

Paragrafer 7–10 

Sekreterare 

Marit Råbock 

Ordförande 

Yngve Hamberg 

Justerande 

Hans Isgren 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-03-08 

Anslaget tas ned 2023-03-31 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 7 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Hans Isgren.   

2. Upprop 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer genomför upprop. 

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

3. Fastställande av dagordning 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer fastställer 

dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer utser en ledamot som 

tillsammans med ordförande ska justera protokollet.  
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§ 8 Föregående protokoll 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer tar del av protokollet 

från den 17 februari 2023.   
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§ 9 Ändringar av Regler om stöd till det 
politiska arbetet 

Diarienummer KSK 2022/560 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

1. Höjning av arvode för årsarvoderade om:  

• Kommunstyrelsens ordförande, ny beräkningsgrund 85 % av 

riksdagsledamots arvode 

• Övriga årsarvoderade med uttalad sysselsättningsgrad, ny 

beräkningsgrund 90% av kommunstyrelsens ordförandes arvode.   

2. Ärendet återupptas vid nästa sammanträde för vidare hantering.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav den 14 december 2022 beredningen för 

kommunfullmäktiges arbetsformer i uppdrag att ta fram nytt förslag till 

regler om stöd till det politiska arbetet. Förslag på punkter att diskutera:   

• Uppdrag från kommunfullmäktige 

• Förslag från arvodeskommittén 

• Ersättning till ersättare 

• Förtydligande kring 40%-regeln 

• Timarvoden och hel-och halvdagsarvoden 

• Förlorad arbetsinkomst för företagare 

• Partistöd 

• Övrigt 

Arvoden är första prioritet för arbetet, förslag från ordförande är att det ska 

lämnas till fullmäktige i april. Framförallt handlar det om att arvodena bör 

närma sig resten av länet, då Bräcke har låga arvoden i jämförelse.  

Samtliga ändringar som beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 

beslutar om läggs in i dokumentet med förslag till ändringar av regler om 

stöd till det politiska arbetet, som skickas vidare till kommunstyrelsen för 

beredning och kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christer Olsson (JVB) 

Ingen höjning av arvoden.  

Ewa-Lena Sundström (SD) 

Bifall till Christer Olssons förslag. 

Marina Mellgren (M)  

Bifall till Christer Olssons förslag.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag till beslut och finner att 

beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer beslutar enligt det.  

Omröstningsresultat 

Med tre röster för ordförandes förslag och tre röster för Christer Olssons 

yrkande blir ordförandes röst utslagsröst, och ordförande beslutar därmed 

att beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer beslutar enligt 

ordförandes förslag.    
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§ 10 Medborgardialog 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

Ärendet fortsätter diskuteras vid nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet bordlades vid senaste sammanträdet.  

Diskussion under sammanträdet om vilka medborgardialoger vi har idag 

och har använt tidigare. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde för att 

utvecklas vidare.  

  


