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Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformer 

Plats och tid Krisledningsrummet, 2023-03-07 klockan 13:00–16:30. Sammanträdet 

ajournerades kl. 14:39-14:57. 

 

Beslutande Yngve Hamberg (S), ordförande 

Marina Mellgren (M) 

Christer Olsson (JVB), vice ordförande 

Barbro Norberg (S) 

Hans Isgren (V) 

Ingrid Kjelsson (C) 

Ewa-Lena Sundström (SD) 

Övriga deltagare Marit Råbock, sekreterare 
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Justering 2023-03-10 

Paragrafer 11–15 

Sekreterare 

Marit Råbock 

Ordförande 

Yngve Hamberg 

Justerande 

Ewa-Lena Sundström 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-03-13 

Anslaget tas ned 2023-04-04 

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

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

1.  Justering av protokoll 

Till justerande utses Ewa-Lena Sundström.  

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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§ 12 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 23 februari 2023.   
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§ 13 Ändringar av Regler om stöd till det 
politiska arbetet 

Diarienummer KSK 2022/560 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

1. Förändring av sammanträdesarvode.  

• Halvdagsarvode (upp till 4 timmar): 1% av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode. 

• Heldagsarvode (mer än 4 timmar): 1,8% av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode. 

• Timarvode: 0,35 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

• Justeringsarvode: 0,4% av kommunstyrelsens ordförandes arvode.  

2. Regelverket samt omberäkningar av årsarvoden träder i kraft från 

och med 1 juli 2023. Ändringar av omfattning samt beräkning av 

partistöd träder i kraft från och med utbetalning för år 2024.    

Reservation 

Christer Olsson (JVB), Marina Mellgren (M) samt Ewa-Lena Sundström 

(SD) reserverar sig mot beslutet och har lämnat in en skriftlig reservation.  

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.  
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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.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yngve Hamberg (S) föreslår ändringar för beräkning av 

sammanträdesarvoden samt datum för införande av ändringar.  

1. Sammanträdesarvoden ska baseras på kommunstyrelsens ordförandes 

arvode enligt följande:  

• Halvdagsarvode (upp till 4 timmar): 1% av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode. 

• Heldagsarvode (mer än 4 timmar): 1,8% av kommunstyrelsens 

ordförandes arvode. 

• Timarvode: 0,35 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

• Justeringsarvode: 0,4% av kommunstyrelsens ordförandes arvode.  

2. Regelverket samt omberäkningar av årsarvoden träder i kraft från och 

med 1 juli 2023. Ändringar av partistöd trädet i kraft den 1 januari 2024.  

Christer Olsson (JVB) 

Avslag på Yngve Hambergs förslag. 

Marina Mellgren (M) 

Bifall till Christer Olssons (JVB) förslag.  

Ewa-Lena Sundström (SD) 

Bifall till Christer Olssons (JVB) förslag. 

Beslutsgång 

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

beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer beslutar enligt det.   
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§ 14 Översyn av kommunfullmäktiges former 
och verktyg för medborgardialog 

Diarienummer KSK 2023/162 

Beredning för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer ska ta fram en 

riktlinje för medborgardialog.  

2. Medborgardialog, i form av dialogmöten, ska påbörjas under våren 

2023.    

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska majoriteten har gett beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer i uppdrag att arbeta fram modell för medborgardialoger i 

Bräcke kommun.  

Bräcke ska göra en egen riktlinje för medborgardialog. Beredningen arbetar 

fram formerna.  

Idag finns ingen budget för medborgardialoger.  

Förslag på ett första dialogmöte -  i Bräcke, med fokus på ombyggnation av 

E14 och parkeringarna som ska byggas bort till förmån för cykelvägar samt 

om rivningarna i Bräcke tätort. Kontakt med tjänstepersoner och andra som 

har kunskap i frågorna. Förslag på datum är onsdagen den 19 april, i 

Folkets Hus, Bräcke. kl. 19.00. Ordförande tar hand om förutsättningar 

kring mötet.  

Ajournering 14.39-14.57. 
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§ 15 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med uppförandekoden för förtroendevalda, som påbörjades under 

förra mandatperioden, ska återupptas. Förslaget bör gå vidare till 

kommunfullmäktige för beslut.   

  


