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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Arvodesnämnden Sammanträdesdatum 2022-06-17 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-09-06 

Datum då anslag tas 
ner 2022-09-28 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    
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 4, Instön klockan 09:00-10:00 
  

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

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf 8–11 
 Sandra Bozic  
   

Ordförande 
  

 Ulrika Winblad (S)  
   

Justerande   
 Göran Oscarsson (L)  

 
 

 
  

Övriga deltagare Erik Lindskog administrativ chef §§10 
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§ 8/2022 

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

Beslut 

 Till justerare utses Göran Oscarsson (L). 
__________ 
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§ 9/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 10/2022 

Tolkning av arvodesreglementet, inkomna skrivelser från ledamot i Bohus 
Räddningstjänstsförbund BORF (Dnr AN2022/0001) 

Sammanfattning 

Ordförande och vice ordförande för Bohus Räddningstjänstsförbund har den 9 maj 2022 inkommit 
med två skrivelser till arvodesnämnden. Av dessa, upprättade av vice ordförande i Bohus 
Räddningstjänstsförbund (BORF), framgår att ordförande respektive vice ordförande ansöker om 
extra timersättning för tillkommande arbetsuppgifter utöver det som ingår i det fasta 
månadsarvodet. Ordförordnande för sin dåvarande roll som tillförordnade ordförande och vice 
ordförande i egenskap av sin ordinarie roll i Bohus Räddningstjänstsförbund.  
 

- Första skrivelsen avser ansökan om 35 timmars ersättning utöver det fasta månadsarvodet 
för tidsperioden januari till februari 2022 för såväl ordförande som vice ordförande.  
 

- Andra skrivelsen avser en ansökan om 104 timmars ersättning utöver det fasta 
månadsarvodet för perioden mars 2022 till och med 9 maj 2022 för såväl ordförande som 
vice ordförande. 

 
Arvodesnämnden har möjlighet att tolka om ersättning ska utgå till ordförande och vice ordförande 
enligt deras ansökan om extra ersättning som tillförordnande ordförande och vice ordförande. Det 
är emellertid BORF som beslutar om ersättning ska utgå eller inte. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Tolkning av arvodesreglementet, inkomna skrivelser från ledamot i Bohus 
Räddningstjänstsförbund BORF 
Bilaga Ansökan Arvode Borf febr -22 
Bilaga Anso ̈kan Arvode Borf maj-22 
 

Förslag till beslut 

De ansökta extra timersättningen utöver det fasta månadsarvodet för januari 2022 till och 
med maj 2022 för ordförande och vice ordförande skulle kunna utgå i enlighet med 
arvodesreglementet §34. Beslut om utbetalning tas emellertid av BORF. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Bernt Lundborg 

Bohus Räddningstjänstsförbund 
 
 
 

 
För kännedom till: Erik Lindskog 
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§ 11/2022 

Revidering av arvodesreglemente, tillämpningsanvisningar samt bilaga 
Nämndens ledamöter är överens om att avvakta med sin revidering av arvodesreglemente, 
tillämpningsanvisningar samt bilaga. 

  

Beslut 

  Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 


