Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-03-27

§ 38
Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet
inför mandatperioden 2018-2022
KS-2017/192
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillsätta en fullmäktigeberedning med syftet att under 2017 överväga eventuella
förändringar av ersättningsreglementet, att gälla från och med 2019-01-01
att beredningens slutrapport ska presenteras för kommunfullmäktige på fullmäktiges första
sammanträde år 2018,
att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige kan nominera en ledamot till
beredningen, utom Moderaterna och Socialdemokraterna som kan nominera två ledamöter,
samt
att beredningen ska ha en sammanlagd total maximal sammanträdestid motsvarande 10
timmar, samt att sammankallande ledamot i beredningen får ytterligare maximalt 10 timmar
för att sammanställa förslag och eftersöka nödvändig information för beredningens arbete.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att, under förutsättning att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning, ge
förvaltningen i uppdrag att se till att beredningen får ett begränsat administrativt stöd från
förvaltningen om maximalt 10 timmar.
Yrkande
Klas Bergström (M), med bifall från Peter Evansson (S) yrkar bifall till det utsända
ordförandeförslaget.
Anders Eskhult (C), med bifall från Rolf Samuelsson (MP), yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det egna ordförandeförslaget mot Anders Eskhults yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som bifaller ordförandeförslaget röstar JA.
Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2017-04-06
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De ledamöter som bifaller Anders Eskhults yrkande röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Anders Eskhult (C), Peter Evansson (S), Jeanette Meland (M) och Tina
Jalo Thorén (S) röstar JA.
Oscar Hahne (KD), Lennart Lundberg (KNU) och Rolf Samuelsson (MP) röstar NEJ.
Boo Östberg (C) avstår från att rösta.
Med fem JA-röster mot 3 NEJ-röster och en beslutande som avstår från att rösta beslutar
kommunstyrelsen enligt ordförandeförslaget.
Ärende
Följande handlingar har varit utsända:
Beslut från arbetsutskottet, § 33, 2017-03-13
Ordförandeförslag 2017-02-20
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