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Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Arvodesnämnden Sammanträdesdatum 2022-10-26 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-11-26 

Datum då anslag tas 
ner 2022-11-17 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 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 4m Instön klockan 09:00-12:00 
  

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

 
 

Sekreterare 
  Paragraf 12–14 
 My Ojaste  
   

Ordförande 
  

 Ulrika Winblad (S)  
   

Justerande   
 Göran Oscarsson (L)  

 
Ej närvarande   

 

 
  

Övriga deltagare Oskar Ivarsson Lantz Kommunkansliet §§12–14 
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Val av justerare ................................................................................................................................................................ 3 
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§ 12/2022 

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

Beslut 
  Till justerare utses Göran Oscarsson (L). 

__________ 
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§ 13/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.  

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 ARVODESNÄMNDEN 
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  § 14/2022 

Redovisning av förtroendevaldas sammanträdestid 2022 (Dnr 
AN2022/0002) 
Under dagens sammanträde arbetar nämnden med sitt uppdrag gällande granskning av 
förtroendevaldas sammanträdestid under 2022. Arvodesnämnden går gemensamt igenom den 
framtagna närvarostatistiken för augusti 1 mars till och med 19 oktober 2022.  
 
Ledamöterna undersöker huruvida de vice-ordförande och ordförande som uppbär 
månadsarvode har en frånvaro på fyra eller fler sammanträden i följd utefter §7 i 
arvodesreglementet.  
 
Under den granskade tidsperioden, 1 mars till och med 19 oktober 2022 uppmärksammar 
arvodesnämnden ett flertal ledamöter med fast arvode som haft frånvaro om tre 
sammanträden eller fler.  
 
Arvodesnämnden uppdrar till förvaltningen att kontrollera om frånvaron är legitim och om 
den inte är det skickar informationen till Soltak för eventuellt avdrag. 
 
Ordföranden meddelar gruppledarna för respektive parti om generell frånvaro.  

Beslut 
 

1. Nämndsekreteraren får i uppdrag att kontrollera om frånvaron är legitim och om den 
inte är det skicka informationen till Soltak för eventuellt avdrag. 

 
2. Ordföranden meddelar gruppledarna för respektive parti om generell frånvaro.  

__________ 
 
 
 
 


