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Tid Kl. 14.00 – 15.50 
Ajournering Kl. 15.20 – 15.25  
Plats Kommunstyrelsens sessionssal 
  
Ledamöter Närvarande 1 Tjänstgörande 

ersättare 
Tjänstgör paragraf 

Peder Björk (S), ordförande X   
Bodil Hansson (S), v ordf X   
Niklas Säwén (S) X   
Lisa Tynnemark (S) - Leif Nilsson (S) §§ 177-211 
Anders Hedenius (S) X   
Åsa Ulander (S) X   
Hans Forsberg (C) X   
Sanna Jonsson (C) X   
Christiane Rüdiger (V) X   
Alicja Kapica (M) - Tom Emanuelz (M) §§ 177-211 
Viktoria Jansson (M) X   
Bertil Kjellberg (M) - Catrin Eliasson (L) §§ 177-211 
Stefan Falk (L) X   
Liza-Maria Norlin (KD) X   
Mats Hellhoff (SD) X   
    
Ersättare Närvarande¹ Tjänstgör paragraf  
Leif Nilsson (S) X §§ 177-211  
Jeanette Hedlund (S) X   
Jonas Väst (S) X   
Annika Kallin (S) X   
João Pinheiro (S) X   
Christina Nordenö (S) X   
Reinhold Hellgren (C) X   
Hans Zetterkvist (V) X   
Niklas Evaldsson (V) X   
Tom Emanuelz (M) X §§ 177-211  
Catrin Eliasson (L) X §§ 177-211  
Emil Esping (KD) X   
Olga Nordlund (SD) -   
 
Övriga närvarande 

   

Åsa Bellander kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Linda Löfvenius kommunsekreterare  
Jimmy Andersson kommunjurist  

                                                 
1 Närvaro markeras med X, frånvaro markeras med -.  
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Lennart Andersson senior rådgivare § 179 
Oskar Brusell Politisk sekreterare moderaterna §§ 179-211 

 
 
 
Protokollet omfattar § 187 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Viktoria Jansson 
Justerare 

 
 
 
Linda Löfvenius 
Sekreterare 
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§ 187  Revidering av bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till förtroendevalda och personer 
med förtroendeuppdrag i Sundsvalls 
kommunkoncern 
(KS-2019-00595-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet. 

Ärendet 
För att ge förutsättningar för medborgare att engagera sig politiskt 
som förtroendevald i Sundsvalls kommunkoncern finns bestämmelser 
om arvoden och ersättningar för förtroendevalda och personer med 
förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern. Bestämmelserna 
behöver uppdateras så de är anpassade till den nya 
nämndorganisationen.  

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar på att ärendet återremitteras med följande 
motivering: 
 
I arbetet med att förändra kommunens nämndsorganisation har 
konsensus eftersträvats. Detta då en organisationsförändring ska 
bestå längre än en mandatperiod och oavsett vilken majoritet som 
styr.  
 
Utifrån ovanstående resonemang bör även arvodesbestämmelserna 
för de två nya nämnderna, individ- och arbetsmarknadsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden, beslutas i så bred enighet som möjligt.  
 
Vi yrkar därför att ärendet återremitteras till arvodeskommittén för 
nya överläggningar mellan partierna. 
  
Vidare önskar hon lämna motiveringen som en protokollsanteckning. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande. 
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Det noteras till protokollet att benämningen av ”infrastruktur- och 
serviceutskottet” i bestämmelserna ska ersättas med ”service- och 
förvaltningsutskottet”. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
Bodil Hanssons (S) återremissyrkande. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Vidare godkänner ordföranden att Bodil Hanssons (S) 
protokollsanteckning får lämnas. 

Protokollsanteckning 
Bodil Hansson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”I arbetet med att förändra kommunens nämndsorganisation har 
konsensus eftersträvats. Detta då en organisationsförändring ska 
bestå längre än en mandatperiod och oavsett vilken majoritet som 
styr.  
 
Utifrån ovanstående resonemang bör även arvodesbestämmelserna 
för de två nya nämnderna, individ- och arbetsmarknadsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden, beslutas i så bred enighet som möjligt.  
 
Vi yrkar därför att ärendet återremitteras till arvodeskommittén för 
nya överläggningar mellan partierna.” 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00595-2 
• Bilaga Bestämmelser om arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda rev 2019 
• Bilaga Arvodeskommittén protokoll 2019-06-03 § 13 
• Bilaga Arvodeskommittén protokoll 2019-04-08 § 5 

Uppföljning av beslut 
Arvodeskommittén följer kontinuerligt bestämmelsernas utformning 
och föreslår förändringar till kommunfullmäktige vid behov. 
 
_ _ _ _ 
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