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§  18 Förslag till riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kom-

munfullmäktige

INLEDNING
Tommy Johansson (S] inkom  2014-11-21  med rubricerad motion. Kommunfullmäk—

tige har beslutat att bifalla motionen och att ge Demokratiberedningen i uppdrag att

arbeta fram riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS  2017/236/1, förslag 1  till riktlinje för avtackning av ledamöter som läm-

nar kommunfullmäktige

Bilaga KS  2017/236/2, ledningsutskottets beslut  § ,2017—1 2—1 2

Bilaga KS  2017/236/3, förslag 2  till riktlinje för avtackning av ledamöter som läm-

nar kommunfullmäkti ge

Ledningsutskottets beslut  2017-12-19, §  275

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull-

mäktige beslutar

a_tt_ fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS  2017/236/3.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige i

enlighet med Bilaga KS  2017/236/3.

Utdrag

kommunfuilmäktige

Juster nd si Utdragsbestyrkande

Orb
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Svar på motion angående avtackning av fullmäktigeledamöter

(Tommy johansson (S) inkom den  2014-11-21  med  rubricerad  motion)

BEREDNING

Kommunfullmäktige har  beslutat

a_tt bifalla motionen,

a_tt ge Demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning av

ledamöter som lämnar kommunfullmäktige

a_tt riktlinjerna även skall gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar samt

a_tt Demokratiberedningen i sitt arbete särskilt uppmärksammar de av

kommunstyrelsens antagna "Riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare

och förtroendevalda".

FÖRSLAG

Arbetsgivaren Sala kommun värnar om sina medarbetare och förtroendevalda. Det

är viktigt att vi visar varandra uppskattning. Det kan göras på många sätt varav ett

alternativ är att ge gåvor. Det alternativet är tydligt reglerat i gällande

skattelagstiftning.

Gåvor från Sala kommun till medarbetare och förtroendevalda i Sala kommun ska

rymmas inom de ramar som medger skattefri förmån för mottagaren.

Dessa riktlinjer har tagits fram som information och för att underlätta en enhetlig

hantering av gåvor från arbetsgivaren.

Avtackning när uppdraget upphör

Sala kommun kan bjuda på enklare förtäring och överlämna en blomma.

När uppdraget varit i sex år eller längre kan även en minnesgåva ges från Sala

kommun. Gåvans värde får variera eftersom anställningstiden varierar. Föreslaget

riktvärde år 500-1000 kronor.

lämna födelsedagar

Sala kommun uppvaktar inte i samband med någon födelsedag.

Peter Molin

Ordförande Demokratiberedningen
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Förslag till riktlinje för avtackning av ledamöter som lämnar kom-

munfullmäktige

INLEDNING
Tommy]ohansson [S] inkom  2014-11-21  med rubricerad motion. Kommunfullmäk-

tige har  beslutat  att bifalla motionen och att ge Demokratiberedningen i uppdrag att

arbeta fram riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige.

Beredning

Bilaga KS  2017/237/1, förslag till riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar

kommunfullmäktige

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 19 december  2017.

BESLUT

Le dningsuts kottet beslutar

a_tt hänskjuta ärendet till ledningsutskottets sammanträde den 19 deoember  2017.

Utdragsbestyrkande
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Svarpå motion  angående  avtackning av fullmäktigeledamöter

(Tommy Johansson  [5] inkom  den  2014-11-21  med  rubricerad  motion)

BEREDNING

Kommunfullmäktige har beslutat

a_tt bifalla motionen,

it; ge Demokratiberedningen  i  uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning av

ledamöter som lämnar kommunfullmäktige

att riktlinjerna även skall gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar samt

a_tt Demokratiberedningen i sitt arbete särskilt uppmärksammar de av

kommunstyrelsens antagna "Riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare

och förtroendevalda".

FÖRSLAG

Demokratiberedning har behandlat ärendet och föreslår:

a_tt gåvans storlek relateras till antal aktiva år som ordinarie ledamot i

kommunfullmäktige enligt följande:

Fyra års tjänstgöring som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige medger en gåva

om  1000  kr.

t Åtta års tjänstgöring som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige medger en gåva

om maximalt  2000  kr.

Mer än åtta års tjänstgöring som ordinarie ledamoti kommunfullmäktige medger en

gåva om maximalt  3000  kr.

Gåvan består av eget val ur Skultunas sortiment upp till ovan föreslaget belopp samt

a_tt ingen uppvaktning skall ske vid födelsedagar.
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Peter Molin

Ordförande Demokratiberedningen


