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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2020-02-13, kl. 16.30, kommunhuset. 

Justerade 
paragrafer §§ 3 - 7 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Ann Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-13 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr 8-2019 

§ 4 Tolkning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
vid nattarbete  

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Förtroendevald har rätt att söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 
8 timmar, för nattarbete i anslutning till sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan till fullmäktiges presidium från en förtroendevald 
om möjligheten att ansöka om ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid 
nattarbete. 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser avseende ersättning till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-01-29, § 159 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): Förtroendevald har rätt att söka 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för 8 timmar, för nattarbete i anslutning till 
sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 8-2019 

§ 5 Initiativärende: Revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning gällande 
interpellationer och frågor - yttrande 

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Kommunstyrelsen meddelas att kommunfullmäktiges presidium inte 
finner någon anledning att föreslå en förändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning i enlighet med initiativärende från Fredrik Jönsson (C) 
och Marie Irbladh (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) har i december väckt ett ärende 
gällande revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, gällande när en 
interpellation senast bör besvaras. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-01-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 276 
Initiativärende, daterat 2019-12-02  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): Kommunstyrelsen meddelas att 
kommunfullmäktiges presidium inte finner någon anledning att föreslå en 
förändring av kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med initiativärende 
från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 16-2018 

§ 6 Bestämmelser för uppvaktningar m.m. 

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras revidera gällande bestämmelser för 
uppvaktningar m.m.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser för uppvaktningar m.m, antaget av kommunfullmäktige den 
2016-02-29,§ 18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): Förvaltningen uppdras revidera 
gällande bestämmelser för uppvaktningar m.m. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 7 Nätverksträff för kommunfullmäktiges presidium 

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Kommunfullmäktiges presidium medges delta vid nätverksträff 
arrangerad av Båstad kommun den 2 april 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): Kommunfullmäktiges presidium 
medges delta vid nätverksträff arrangerad av Båstad kommun den 2 april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 8 Utbildningsdag för kommunfullmäktiges presidium 

Fullmäktiges presidiums beslut 
 

1. Kommunfullmäktiges presidium medges delta vid Juristfirman 
KomPactum ABs utbildningsdag för kommunfullmäktiges presidium, 
den 18 april 2020 i Alvesta.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): Kommunfullmäktiges presidium 
medges delta vid Juristfirman KomPactum ABs utbildningsdag för 
kommunfullmäktiges presidium, den 18 april 2020 i Alvesta. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 

 


