
Utdragsbestyrkande

Protokoll för Kommunstyrelsen
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär

Datum och tid: 2020-02-19 17:00-17:30 

Justering
Plats: Kommunhuset, Skutskär

Datum och tid:  2020-02-19 18:00

Paragrafer: 27-29

Sekreterare:

Malin Persson

Ordförande:

Clarrie Leim 

Justerare:

Katrin Jakobsson SusAnne Mastonstråle 

ANSLAG / BEVIS
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Sammanträdesdatum 2020-02-19
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Clarrie Leim (C)
Katrin Jakobsson (S)
Rolf Bejerfjord (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP)
Roger Petrini (M)
SusAnne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)

Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot
Kurt L Andersson (S) Marie Larsson (S)
Kurt Törnblom (SD) Sandra Andersson (SD)
Glenn Grylin (SD) Maj-Britt Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Sven-Olof Melin (S)
Gunn Johansson (C)
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)
Runar Höglund (KD)

Övriga deltagare
Namn Paragrafer Befattning
Malin Persson Kommunsekreterare
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KS § 27 Revidering av arvodesreglementet - arvodesnivåer för 
nya nämndsordförandena

Diarienr
2020/4 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar 
arvodesreglementet så att omsorgsnämndens ordförande får ett arvode 
motsvarande 40 % av riksdagsmannaarvodet och att utbildningsnämndens 
ordförande får ett arvode motsvarande 20 % av riksdagsmannaarvodet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige tog 2019-10-22 beslut om att dela utbildnings- och 
omsorgsnämnden i två nämnder från 1 april 2020. Kommunstyrelsen fick 
samtidigt i uppdrag att ta fram förslag på arvodesnivåer för de nya 
nämndsordförandena. Förvaltningen föreslår att omsorgsnämndens 
ordförande får ett årsarvode på 40 % (av årsarvodet för riksdagsledamöter) 
och att utbildningsnämndens ordförande får ett årsarvode på 20 %.

Det finns enligt kommunallagen inga skyldigheter att arvodera en 
nämndsordförande för sitt uppdrag. Däremot får fullmäktige besluta att 
förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget (KL 4 kap 16 §). Enligt kommunens 
arvodesreglemente ska ordförandearvodet sättas på en nivå som motsvarar 
de krav som ställs på ordföranden samt den arbetsinsats som uppdraget 
kräver. Något förenklat bör de nya ordförandenas arvoden sättas i nivå med 
den arbetstid som de förväntas lägga ner för att utföra sina uppdrag. Tyvärr 
finns det inget enkelt beräkningssätt för detta. Förvaltningens resonemang 
utgår dock ifrån att omsorgsnämndens ordförande sannolikt kommer att 
behöva vara mer tillgänglig för förvaltningen än övriga nämndsordföranden 
i samband med individ- och myndighetsbeslut med mera. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08/ Erik Klippmark och Malin Persson 
 Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Löfgren (KV), Sigrid Bergström (V), SusAnne Mastonstråle (M), 
Hans Wennberg (MP) och Clarrie Leim (C) föreslår att omsorgsnämndens 
ordförande ska ha ett arvode motsvarande 40 % av riksdagsmannaarvodet 
och att utbildningsnämndens ordförande ska ha ett arvode motsvarande 20 
% av riksdagsmannaarvodet. 

Katrin Jakobsson (S) föreslår att omsorgsnämndens ordförande ska ha ett 
arvode motsvarande 50 % av riksdagsmannaarvodet och att 
utbildningsnämndens ordförande ska ha ett arvode motsvarande 30 % av 
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riksdagsmannaarvodet.

Beslutsgång
Ordförande ställer Torbjörn Löfgrens med fleras förslag mot Katrin 
Jakobssons och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn 
Löfgrens med fleras förslag. 
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KS § 28 Taxor och avgifter för vård och omsorg
Diarienr
2019/114 Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de 
bifogade förslaget till Taxor och avgifter för vård och omsorg. Taxorna ska 
årligen räknas upp utifrån de index som framgår i förslaget samt enligt 
riktlinjerna för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet
Om du bor på ett boende, behöver hjälpmedel eller andra vårdinsatser tar 
kommunen ut vissa avgifter. Hur mycket du betalar beror bland annat på din 
inkomst och bostadskostnad men även andra kostnader kan påverka din 
avgift. 

Förvaltningen föreslår att de fastställda taxorna och avgifterna för vård- och 
omsorgsverksamheten nu revideras och förändringarna som föreslås är 
följande: 

 Hyran på särskilda boendet debiteras för innevarande månad istället 
för i förskott (vilket är en anpassning till gällande riktlinjer).

  Maxtaxan för hjälpmedel avskaffas. Detta föreslås med anledning 
av att det inte finns några lagkrav på att kommuner ska ha en 
maxtaxa. Taxan för hjälpmedel kontrolleras mot personens 
avgiftsutrymme och en person som inte har något avgiftsutrymme 
betalar inget alls för hjälpmedel. Det är endast personer som har ett 
högt avgiftsutrymme som kan bli berörda av maxtaxan för 
hjälpmedel. Dagens möjligheter för att kontrollera om en person 
kommit upp i den nu gällande maxtaxan är mycket resurskrävande 
och vid en kontroll av debiterade avgifter för hjälpmedel framgår det 
att endast ett fåtal personer, 4-5 stycken kommer upp i belopp som är 
högre än maxtaxan. 

 Avgiften för måltider vid korttidsvistelse för barn har tidigare 
baserats på åldersspannet 6 mån-17 år detta föreslås ändras till 2-21 
år. Kostnaden föreslås även att den ska delas upp i två kategorier för 
att bättre motsvara barnens behov. 

Beslutsunderlag
 Beslut UON 2020-02-04 
 Reviderat förslag till Taxor och avgifter gällande vård och omsorg april 

2020-mars 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet
Clarrie Leim (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att fastställa de bifogade förslaget till Taxor och avgifter för vård 
och omsorg. Taxorna ska årligen räknas upp utifrån de index som framgår i 
förslaget samt enligt riktlinjerna för avgiftssystemet inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Clarrie Leims 
(C) förslag och finner att så är fallet. 
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KS § 29 Justering av styrelsearvode gällande Älvkarleby Vatten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera motionen om arvodesregler med 
synpunkten att arvodesreglemente för styrelsemedlemmar i kommunala 
bolag justeras. 

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Kommunens Väl och Sverigedemokraterna 

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Löfgren (KV) och Kurt L Andersson (S) föreslår att motionen om 
arvodesregler kompletteras med följande synpunkter: 

 Att arvodesreglemente för styrelsemedlemmar i kommunala bolag 
justeras.

Beslutet lämnas till
 Kommunstyrelsens förvaltning
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