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Utses att justera Sten Wendel (M) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret 2023-02-20, kl. 18.00  

Justerade 
paragrafer §§ 1-3 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Sten Wendel (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2023-02-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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 Dnr KS 476-2022 

§ 2 Yttrande över motion, effektivisera 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums 
yttrande, daterat 2023-02-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) har 2022-12-05 inkommit med en 
motion med förslag: 

 att förutsättningarna för att använda elektronisk utrustning för 
talarordning och voteringar på kommunfullmäktiges sammanträden 
utreds. 

Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2023-02-16 
Remittering av kommunstyrelsens ordförande 2022-12-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 201 
Motion från Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C), daterad 2022-12-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Motionen besvaras med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 2023-02-16. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 227-2021 

§ 3 Remiss, medborgardialog som systematiskt 
arbetssätt 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Kommunfullmäktiges ordförande bemyndigas att, efter diskussion vid 
gruppledarträff den 20 februari, skicka ut handlingar i projektet 
”Medborgardialog som systematiskt arbetssätt” på remiss. 

Sammanfattning av ärendet 

Sommaren 2021 bjöd SKR in kommuner och regioner till att delta i ett 
utvecklingsnätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialog blir 
en naturlig del av organisationens styr- och ledningssystem. Nätverket innebär 
ett aktivt deltagande i möten och att arbeta konkret med hur dialogen ska 
systematiseras och organiseras. 

Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 november 2021, § 191, att överlämna 
styrningen till kommunfullmäktiges presidium. Detta är i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning med ansvar för de övergripande demokratifrågorna. 

Fullmäktiges presidium godkände den 20 januari 2021 projektdirektiv för 
projektet. 

Inom ramen för projektet har det tagits fram förslag till policy för 
medborgardialog, förslag till riktlinjer för medborgardialog samt utredningar 
avseende rådet för funktionshindrade och pensionärer, näringslivsrådet, resp. 
ungdomsrådet. Handlingarna ska diskuteras vid gruppledarträff den 20 februari. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Kommunfullmäktiges ordförande bemyndigas att, efter 
diskussion vid gruppledarträff den 20 februari, skicka ut handlingar i projektet 
”Medborgardialog som systematiskt arbetssätt” på remiss. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, FPAN) 
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Dnr KS 427-2022 

§ 4 Uppdatering av bilagor till 
ersättningsbestämmelser 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Bilaga ”Regler för arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för 
förste och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen”, senast reviderad 
av ekonomi- och personalutskottet 2010-05-04, § 27, upphävs. 

2. Bilaga ”Kategoriindelning för arvoden m m i det egna organet”, senast 
reviderad av ekonomi- och personalutskottet 2010-05-04, § 27, 
upphävs. 

3. Förslag till bilaga ”Kategoriindelning för arvoden” antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättningar för kommunalt förtroendevalda i Svalövs kommun regleras i 
ersättningsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige samt i två bilagor som 
antagits som stöd och tolkning av bestämmelserna. Dessa bilagor, avseende 
regler för förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen respektive 
kategoriindelning för arvoden, reviderades senast 2010 av ekonomi- och 
personalutskottet. Sedan dess har lag och ersättningsbestämmelser 
uppdaterats och justerats vilket föranleder en översyn av bilagorna. 

Bilagan som är benämnd ”Kategoriindelning för arvoden m m i det egna 
organet” har uppdaterats i en ny version för att säkerställa att informationen är 
korrekt och tydlig.  

Bilagan som är benämnd ”Regler för arvode och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för förste och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen” är i 
stora delar inte längre aktuell och föreslås upphävas. Delar av dokumentet 
omfattas därtill av förslaget till ny bilaga avseende kategoriindelning. 

Enligt § 16 i nu gällande ersättningsbestämmelser avgörs frågor om tolkning 
och tillämpning av bestämmelserna av kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny bilaga, kategoriindelning för arvoden 
Bilaga, regler för 1:e och 2:e vice ordf i KS, rev EPU 2010-05-04, § 27 
Bilaga, Kategoriindelning för arvoden i egna organet, rev EPU 2010-05-04, § 27 
Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, antagna KF 211220, § 294 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD): 1. Bilaga ”Regler för arvode och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för förste och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen”, senast 
reviderad av ekonomi- och personalutskottet 2010-05-04, § 27, upphävs. 
2. Bilaga ”Kategoriindelning för arvoden m m i det egna organet”, senast 
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reviderad av ekonomi- och personalutskottet 2010-05-04, § 27, upphävs. 
3. Förslag till bilaga ”Kategoriindelning för arvoden” antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA) 
 
 
 
 
 


