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Plats och tid

Beslutønde

Ovrìga deltagande Ersdttare

Justerare

fusteringens tid och
plats

Underskrifter
Selcreterare

Ordförande

Justerare
Carl-

Rubinen, Folkets Hus, klockan 17.30-17.40

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Börje Eriksson (S), ersättare Iván Czitrom (L)
Annika Duàn (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge Westberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Göran Eriksson (SD)
Ola Saaw (M) Fredrik Andersson (SD)
Gunvor Sharp (M)

Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Carl-Inge Westberg

Rådhuset, Köping, 2020- lZ- n

Salomonsson

Tjdnstemdn och övriga deltagande
Sara Schelin, kommunchef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrafer 227 -228
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsen

2020-12-21

2020- Datumför
ansløgs nedtøgande

Förvaringsplats Jbr proto kolet Stadskansliet, Rådhuset, Köping

Underskríft

Carl Björnberg

2021-
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Pol itisk organ isation samt årsarvode n 2021 -2022

Kommunfullmäkti ge beslutade 20 | 8 - 12- | 7 om fti lj ande politiska organi sation mandat-
perioden 2019-2022:

Kommunalråd

1:a kommunalråd, heltid, tillika ordfürande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Arvode: 100 % av riksdagsarvodet.

2:a kommunalråd, heltid, tillika vice ordftirande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
samt ordftirande i utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden med
tillhörande arbetsutskott.
Arvode: 90 o/o av riksdagsarvodet.

3:e kommunahäd, deltid 60 yo, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
samt ordfürande i social- och arbetsmarknadsntimnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 %o av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

4:e kommunalråd, deltid 60 o/o, tillika ledamot i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
samt ordfürande i samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott.
Arvode: 90 Yo av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 60 %.

Med anledning av 2:a kommunalrådets avsägelse och att valen till styrelse och nämnder
har ftirrättats proportionellt, ¿ir ovanstående politiska organisation med poster knutna till
kommunalrådsuppdraget omöjlig att uppfu lla.

Förslag till tillftillig justering av den politiska organisation åren 2021 oc,h2022:

- Uppdrag som 2:a kommunalråd friställs från sammankoppling med övriga
ftirtroendeuppdrag i styrelse och nämnder.

- Uppdrag som 2:a kommunalråd arvoderas per styrelse- och/eller nämnduppdrag
motsvarande sammanlagt högst 90 procent av riksdagsarvodet för heltidsuppdrag.

- Uppdrag som kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts vice ordftirande arvoderas

med 90 o/o av riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 40 %.

- Uppdrag som ordfürande i utbildningsnämnden arvoderas med.90 o/o av

riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 30 %.

- Uppdrag som ordftirande i vård- och omsorgsnämnden arvoderas med90 o/o av

riksdagsarvodet x sysselsättningsgrad 30 %.

Ovanstående arvoden innefattar även uppdrag i kommunfullmäktige samt sidouppdrag i
kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder.

Beslut
Kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa den politiska organisationen für åren 2021-2022 enligt ftireliggande ft)rslag.
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Kommu nstyrelsens reglemente, justering
Den politiska organisationen 202I-2022 ftiranleder justering i kommunstyrelsens
reglemente.

Utdrag ur gällande reglemente:

KOMMUNALRÅD
32 $ Kommunstyrelsens ordförande och vice ordþrande ska också vara kommunalråd och
dgna hela sin arbetstid åt uppdragfòr kommunen. Tillsritter kommunfullmdhige ytterligare
kommunalråd, hel- eller deltid, skn personen riven vara ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Förslag till justering:
Kravet pä att vice ordftirande också ska vara kommunalråd tas bort ur kommunstyrelsens
reglemente.

Beslut
Kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att justera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med ftireliggande fürslag.
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