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Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda
bolag
Beskrivning av ärendet
En mindre revidering behöver göras av reglementet när det gäller ersättning
till vice ordförande i överförmyndarnämnden. Dessutom behöver ett par
rättningar av redaktionell art göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2019.
Överväganden
När arbetet i den fullmäktigeberedning som tog fram förslag till arvodesreglemente gjordes så var det ännu inte klart hur det skulle bli med en
gemensam överförmyndarnämnd, vilket innebar att denna nämnd inte togs
med i förslaget till beslut. Därför behöver nu reglementet kompletteras och
förslaget följer den ersättningsnivå som finns för vice ordföranden i de
övriga facknämnderna.
I bilaga 2 punkt 7 finns en hänvisning till fyra olika punkter i § 2 i
reglementet. Under den politiska behandlingen togs en av dessa punkter bort
men det gjordes aldrig en uppdatering av bilaga 2. Därför föreslås nu att
bilaga 2 uppdateras så att den stämmer med reglementet i övrigt.
Fotnoten i bilaga ett ändrades inte när beslutet togs att det endast skulle
finnas en vice ordförande i styrelsen till ett kommunalt bolag. Därför föreslås
att fotnoten nu rättas så att den stämmer med bilaga 1 i övrigt.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i
kommunstyrelsens reglemente.
Förvaltningens förslag till beslut
1. I bilaga 1 förs in att 1:e och 2:e vice ordförande i
överförmyndarnämnden ska få ett begränsat arvode som motsvarar 10 %
av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
2. I bilaga 2 punkt 7 ändras hänvisningen till att istället gälla punkterna 6, 8
och 9.
3. Fotnoten till bilaga 1 ändras så att det hänvisas till vice ordförande, inte
till 1:e och 2:e vice ordförande.
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Fattat beslut expedieras till:
Mörbylånga kommuns ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden
Verksamhetsstöd Kommunkansliet
Verksamhetsstöd Lön

