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 Göran Oscarsson (L) Vice ordförande 
 Lars Windeman (M)  

 
Ersättare   

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 32–34 
 Sandra Bozic  
   
 
 
Ordförande 

  
 Ulrika Winblad (S)  

 

 
  

Justerande Göran Oscarsson (L)  
   

 
 

 
  

Övriga deltagare Kenneth Frii (C) Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 32/2021 

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

Beslut 

  Till justerare utses Göran Oscarsson (L). 
__________ 
 
 

  



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-09-01 
Sida 4 (5) 

 
 

 ARVODESNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

§ 33/2021 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 34/2021 

Ordförandeersättning i miljö och byggnadsnämnden (Dnr AN2021/0007) 
Arvodesnämnden ska se över ärendet gällande månadsarvode för ordförande i miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 
Charlotta Windeman (M), viceordförande i miljö-och byggnadsnämnden, har sedan mars 2020 
trätt in i rollen som ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. Med hänseende till den 
rådande pandemin har Kenneth Frii (C) inte kunnat delta på sammanträden under föregående 
år samt större delen av nuvarande år och därmed heller inte kunnat fullfölja sitt uppdrag som 
ordförande i nämnden. 
 
Arvodesnämnden bjuder in Kenneth Frii (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, för 
dialog gällande utbetalning av månadsarvode under den tid som ordförande inte kunnat delta 
på sammanträden.  
 
Enligt KF:s beslut 2020-06-25 (§ 86) ska inga utbetalningar av månadsarvoden stoppas på 
grund av frånvaro utöver tre sammanträdes- eller förrättningsdagar i följd. Beslutet gällde 
retroaktivt från 2020-04-02 till och med 2020-12-31. 

 

Beslut 

 
1. Arvodesnämnden beslutar om att Charlotta Windeman (M) har rätt till månadsarvode 

som ordförande i miljö-och byggnadsnämnden från och med mars 2020 till och med 
maj 2021. 

2. Kenneth Frii (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, blir återbetalningsskyldig 
av månadsarvode från och med januari 2021 till och med maj 2021. 

3. Kenneth Frii (C) har rätt till månadsarvode under perioden 2 april 2020 – 31 december 
2020, även om ordföranden till följd av pandemin varit frånvarande med hänsyn till 
KF:s beslut 2020-06-25 (§ 86). 

4. Under perioden när första vice ordförande har trätt in som ordförande, så har andre 
vice ordförande Claes Andersson (L) trätt in som förste vice ordförande och 
arvodesnämndens beslutar därmed att Claes Anderssons (L) arvode ska regleras 
därefter. 

 
 

 
Lars Windeman (M) deltar inte i handläggningen eller beslut i ärendet på grund av jäv. 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 


