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HERRLJUNGA KOMMUN

ARVODESBEREDNINGEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantrådesiatum

2020-05-16
Sid 3

AB § 1 DNR KS 101/2022 901

Inrättande av arvodesberedning

Sammanfattning
Kommunfullmäktige inrättade en arvodesberedning genom KF § 74/2022-04- 19
för att kunna göra en översyn av erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns
politiska organisation och struktur inför mandatperioden 2022–2026. Kommun-
fullmäktige beslutade att arvodesberedningen ska lämna remissvar senast 2022-
06-21

Beslutsunderlag
KF § 74/2022-04- 19

Förslag till beslut
Arvodesberedningen väljer att återremittera ärendet till fullmäktige för ett för-
tydligande av beredningens uppdrag.
Att överförmyndarens arvode tas med i Reglemente om arvoden, ersättningar
och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om beredningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.

Arvodesberedningens beslut
Arvodesberedningen återremitterar ärendet till kommunfullmäktige för ett
förtydligande av beredningens uppdrag.
Att överförmyndarens arvode tas med i Reglemente om arvoden, ersättningar
och bestämmelser för förtroendevalda i Herrljunga kommun.
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Inrättande av Arvodesberedning  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-19 tillsätta arvodesberedning med uppdrag att 
genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda i Herrljunga kommun. Då 
det uppstod vissa oklarheter gällande arvodesberedningens uppdrag och de sökte efter 
förtydligande kommer härmed ett förslag på förtydligande.  
 
Förändringar avseende bestämmelser, arvoden och ersättningar föreslås av 
arvodesberedningen. 
 
Ärendet redovisas i sin helhet som förslag till ”Reglemente: Bestämmelser, arvoden och 
ersättningar avseende förtroendevalda i Herrljunga kommun”.  
 
Riksdagens fastställda grundarvode för ledamöter uppräknas årligen. Arvodesnivåer för 
Herrljunga kommun uppräknas på motsvarande sätt. 
 
Förslaget är att kommunfullmäktige fastställer uppgraderat och förtydligat 
arvodesreglemente. 
 
Ärendeprocessen förutsätter att arvodesberedningens förslag remitteras till 
kommunstyrelsen för beredning 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 74/2022-04-19 
Arvodesberedningen § 1/2022-05-16 
 
Förslag till beslut 

• Förtydligandet i Arvodesberedningens uppdrag godkänns och översänds till 
Arvodesberedningen. 

 
 
 
Andreas Johansson 
ordförande 
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