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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Arvodesnämnden Sammanträdesdatum 2021-05-06 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2021-05-06 

Datum då anslag tas 
ner 2021-06-14 

    
Förvaringsplats för 
protokollet    
    
Underskrift    

    
 

 ARVODESNÄMNDEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset plan 6 Stugan, samt digitalt klockan 9:00-12:20 
 

Beslutande Ulrika Winblad (S) Ordförande 
 Göran Oscarsson (L) Vice ordförande 
 Lars Windeman (M)  

 
Ersättare    

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 18–22 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Ulrika Winblad (S)  
   
Justerande   
 Göran Oscarsson (L)  

 
Ej närvarande   

 

 
  

Övriga deltagare   
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§ 18/2021 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Göran Oscarsson (L). 

Beslut 

  Till justerare utses Göran Oscarsson (L). 
__________ 
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§ 19/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Tillkommande ärende: 

 Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 20/2021 

Redovisning av förtroendevaldas sammanträdestid 2021 (Dnr 
AN2021/0005) 
Arvodesnämnden ska följa upp de förtroendevaldas närvaro vid sammanträden. Närvaron för 
januari till och med april redovisas.  

 
Ordförande tar vid senare tillfälle kontakt med sekreterare Sandra Bozic för att se över de 
ledamöter som har mer än 50 procent frånvaro, och därefter se huruvida det är ledamöter som 
har avsagt sitt uppdrag eller ej. Utifrån denna bedömning tar ordförande vidare kontakt med 
gruppledare.  

 

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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 § 21/2021 

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006) 
Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag 
på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut. 
Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog.  
 
Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas 
ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag 
enligt nedan beslut. 
 

Yrkande  
Ulrika Winblad (S): yrkar på att: 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi, Bokab 
och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen.  
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 
2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – 
Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid 
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente – Särskilda 
ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.  
3. Arvoden för bolag och stiftelser: 12% för ordförande, 8 % för vice ordförande samt 5 % för 
ledamot.  
4. Arvoden för bolagsrevisorerna: 5 % per revisionsuppdrag i respektive bolag och eller 
stiftelse.  
5. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.  
 
 
Göran Oscarsson (L) yrkar på att: 
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi, Bokab 
och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i 
kommunen.  
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning enligt § 
2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – 
Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid 
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente – Särskilda 
ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.  
3. Arvoden för bolag och stiftelser: 15 % för ordförande, 10 % för vice ordförande och 5 % 
för ledamot.  
4. Arvoden för bolagsrevisorerna: 5 % per revisionsuppdrag i respektive bolag och eller 
stiftelse.  
5. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta 
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.  
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Propositionsordning 
Omröstning begärs. 
Ordföranden ställer propositionsordning enligt följande: 
 
Arvodesnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Ulrika Winblads (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med en ja-röster för Ulrika Winblads (S) yrkande och två nej-röster för Göran Oscarssons (L) 
yrkande antar arvodesnämnden Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ulrika Winblad (S)  x   
Göran Oscarsson (L)  x  
Lars Windeman (M)  x  
    

Summa: 1 2  
 

Beslut  

Arvodesnämnden beslutar enligt Göran Oscarssons (L) förslag på beslut om arvoden för 
bolag, stiftelser samt förtroendevalda revisorer tjänstgörande i bolag och eller stiftelse.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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§ 22/2021 
 

Revidering av styrdokument – Arvodesnämndens reglemente 
(DNRAN2021/0003) 
Arvodesnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente som beskriver 
nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt delegering. Det görs löpande 
en översyn av reglemente och styrdokument, där man märkt att ett specifikt avsnitt i 
arvodesnämndens reglemente inte återspeglar nämndens arbetssätt. 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för arvodesnämnden upprättas.  
 
Föreslagen revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta avsnittet Verksamhetens 
inriktning (2 §) och i detta avsnitt stryka punkt 1–3, samt tillägga en punkt som behandlar 
inkluderingsperspektivet. 

Yrkande  
Ulrika Winblad (S) yrkar på att arvodesnämndens reglemente revideras enligt upprättat förslag. 
 
Göran Oscarsson (L) yrkar på att punkt 2 och punkt 3 under verksamhetens inriktning i 
arvodesnämndens reglemente står kvar i sin nuvarande form. I övrigt kan reglementet 
revideras enligt upprättat förslag. 

Propositionsordning 
Omröstning begärs. 
Ordföranden ställer propositionsordning enligt följande: 
 
Arvodesnämnden godkänner följande propositionsordning.  
Ja-röst för bifall till Ulrika Winblads (S) yrkande och  
Nej-röst för bifall till Göran Oscarssons (L) yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
Med två ja-röster för Ulrika Winblads (S) yrkande och en nej-röster för Göran Oscarssons 
yrkande antar arvodesnämnden Ulrika Winblads (S) yrkande. 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Ulrika Winblad (S) x   
Göran Oscarsson (L)  x  
Lars Windeman (M) x   
    

Summa: 2 1  
 

 
Beslut 
Arvodesnämnden beslutar att Arvodesnämndens reglemente revideras enligt upprättat förslag.  
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 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 

 
 


