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INLEDNING
En ny mandatperiod tar sin början den 1 januari 2019. Inför den bör ett arbete göras, i
likhet med tidigare år, för att lägga fast förtroendemannaorganisationen efter 1 janu-
ari 2019 och därtill hörande arvodesfrågor.

Beredning
BilagaKS2017/168/1, missiv

Yrkanden
CarolaGunnarsson(C)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsenbeslutar
a_tttillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande [representerande
majoriteten), vice ordförande (representerandeoppositionen]samtdärutöver 1 leda-
mot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå en
ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och
med 1 januari 2019,
al; till ordförande i den parlamentariskakommittén utseCarolaGunnarsson(C)samt
till vice ordförande utse Glenn Andersson [S],
att arbetet i denparlamentariskakommittén skabedrivaspåsådantsätt att beslut
kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,
at_tarbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de olika rä-
den, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska partierna och all-
mänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överenskom-
melsen, med flera, samt
a_ttutgångspunkt för arbetet ska vara dagens förtroendemannaorganisation med där-
tillhörande arvodesbestämmelser.

BESLUT
Ledningsutskottetförslår att kommunstyrelsenbeslutar

a_tttillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande [representerande
majoriteten), vice ordförande (representerande oppositionen] samt därutöver 1 leda-
mot från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att föreslå en
ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och
med 1 januari 2019,

ag till ordförande i den parlamentariska kommittén utse Carola Gunnarsson [C] samt
till vice ordförande utse Glenn Andersson (S),

ag arbetet i denparlamentariskakommittén skabedrivaspåsådantsätt att beslut
kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,

ag: arbetet med den nya förtroendemannaorganisationen ska bedrivas med stor öp-
penhetdär synpunkter inhämtasfrån dagensförtroendevalda,ledamöteri deolika rå-
den, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska partierna och all-
mänheten genom de nätverk som etablerats via arbetet med den lokala överenskom-
melsen, med flera, samt
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Kommunstyrelsen

Förtroendemannaorganisation och arvoden 2019 - 2022.
Enny mandatperiod tar sin början den 1 januari 2019. inför denna bör ett arbete
göras, i likhet med tidigare år, för att läggafast förtroendemannaorganisationen
efter 1januari 2019 och därtill hörande arvodesfrågor. Detta behov har även
uppmärksammats i en motion till kommunfullmäktige från ( 5 ) som vann
fullmäktiges gehör tidigare under året.

Arbetet skavara avslutat innan valet 2018 och beslutat fattat kring dessafrågor
senastvid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018.Detta för att ingen ska
fatta beslut i egen sak.

I arbetet med en ny förtroendemannaorganisation ingår att utöver
kommunstyrelsen föreslå eventuella styrelser, nämnder, utskott, beredningar
och råd inom ramen för vad som angesi den nya kommunallagen som träder i
kraft den 1 januari 2018. Eventuella behov avjusteringar i kommunens
reglementen ska tillika föreslås.

I arbetet ingår även att föreslå hur Salakommun skavara representerad i olika
föreningar/organisationer som man av hävd samarbetat med samt uppdraget för
kommunens representant i dessa.

Förslagska även lämnas på såvälfasta som timbaserade förtroendearvoden och
omfattningen av dessaför olika förtroendeuppdrag. Därutöver skavissafrågor
kring tillämpningen av dessa behandlas.

Arbetet med en ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande
arvodesfrägor ska bedrivas av en parlamentarisk kommitté bestående av
ordförande (representerande majoriteten), vice ordförande (representerande
oppositionen) samt därutöver 1 ledamot från varje i kommunfullmäktige
representerat parti. Den parlamentariska kommittén ska biträdas av en
tjänsteperson.

Arbetet med den nya förtroendemannaorganisationen skabedrivas med stor
öppenhet där synpunkter inhämtas från dagens förtroendevalda, ledamöter i de
olika råden, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen,de politiska
partierna och allmänheten genom det nätverk som etablerats via arbetet med
den lokala överenskommelsen, m fl.

Utgångspunkt för arbetet skavara dagensförtroendemannaorganisation med
därtill hörande arvodesbestämmelser.
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Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunstyrelsen beslutar

gt_ttillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av ordförande
(representerande majoriteten), vice ordförande (representerande oppositionen)
samt därutöver 1 ledamot från varje i kommunfullmäktige representerat parti
med uppdrag att föreslå en ny förtroendemannaorganisation och därtill hörande
arvodesfrâgor att gälla från och med den ljanuari 2019,

a_tttill ordförande i den parlamentariska kommittén utse xx ( ) samt till vice
ordförande utse xx ( ),

a_ttarbetet i den parlamentariska kommittén ska bedrivas på sådant sätt att
beslut kan fattas senastvid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2018,

a_ttarbetet med den nya förtroendemannaorganisationen skabedrivas med stor
öppenhet där synpunkter inhämtas från dagensförtroendevalda, ledamöter i de
olika råden, kommunens tjänstepersoner via ledningsgruppen, de politiska
partierna och allmänheten genom det nätverk som etablerats via arbetet med
den lokala överenskommelsen, m fl. samt

att utgångspunkt för arbetet skavara dagensförtroendemannaorganisation med
därtill hörande arvodesbestämmelser.

 


