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Utses att justera Agneta Sörensson (M) 

Justeringens tid 
och plats 2022-03-28, kl. 22.45, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 10 - 11 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Agneta Sörensson (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Anslaget under tiden 2022-03-30 – 2022-04-20 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr KS 358-2017 

§ 11 Tolkning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
och arvode avseende workshops i projekt 
Medborgardialog  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Ledamöter och ersättare i referensgruppen beviljas ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och arvode för workshops den 4 april och 2 maj 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjöd den 19 augusti 2021 in kommuner 
och regioner till att delta i ett utvecklingsnätverk för Medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt. Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 191, beslut 
om Svalövs kommun skulle delta i nätverket och den 2021-11-15, § 278 
beslutade kommunstyrelsen att överlämna styrningen av projektet till 
kommunfullmäktiges presidium.  

Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige utgör referensgrupp till projektet 
och bjuds därför in till två workshops den 4 april och 2 maj 2022. Om en 
gruppledare inte har möjlighet att närvara kan en ersättare delta i dennes ställe.   

Kommunfullmäktiges presidium gör bedömningen att arvode och förlorad 
arbetsförtjänst utgår, enligt ersättningsbestämmelserna, för de gruppledare eller 
ersätter som deltar i workshopparna den 4 april och 2 maj 2022. 

Beslutsunderlag  

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, antagen  
2021-12-20, § 294 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Agneta Sörensson (M): 1. Ledamöter och ersättare i 
referensgruppen beviljas ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode för 
workshops den 4 april och 2 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KAPL, LELE, MAN) 
 
 

 


