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Kungsbacka kommun

1 Inledning
Sammanfattning
Bygg- och miljöförvaltningen har fyra verksamhetsområden; Bygglov, Geodata, Miljö & Hälsoskydd samt
Verksamhetsstöd & Stab. Förvaltningens mål- och uppföljningsarbete är indelat i tre huvudspår; effektivitet,
digitalisering och ett gott företagsklimat. Per april sammanfattar vi viktiga händelser i verksamheterna under
perioden 1 januari till 30 april och redovisar en prognos för det ekonomiska utfallet för resten av året.
Nedan redovisning avser Miljö & Hälsoskyddsverksamheten och texten är riktad till nämnden för Miljö &
Hälsoskydd.
Effektivitet
Att vara två nämnder som ska leda och styra en gemensam förvaltning kräver samverkan, helhetssyn och
långsiktig planering för att ta tillvara båda nämnders intressen och genomförande av sina grunduppdrag med
bibehållet kundfokus och en god ekonomi. På nämndernas uppdrag arbetar förvaltningen med ambitionen att
upplevas som en myndighet med ett rådgivande förhållningssätt, utan överdriven administration och
regelkrångel; det ska vara lätt att göra rätt. Sedan sammanslagningen av förvaltningen har en tydlig målsättning
varit att uppnå ökad effektivitet.
Under årets första period har arbetet med förvaltningens utvecklingsarbete sammanställts i en gemensam
utvecklingsportfölj. Detta dels för att kunna nyttja de gemensamma resurserna på bästa sätt, men framför allt för
att uppnå en så stor kundnytta som möjligt. Med en gemensam syn på den utveckling som behöver ske kan
möjliga områden för samverkan mellan verksamhetsområdena identifieras och arbetas med. Exempel på
förbättringsarbete som påbörjats är digital utveckling/automatisering inom tillsyn, bokningssystem för våra
kunder, förenkla utlämnande av handling, ta fram och integrera e-tjänster, säkerställa funktioner och information
i kartan.
Under första kvartalet har Bygg och Miljö & Hälsoskydd också arbetat med att ta fram nya arbetssätt för
strandskyddsärenden utifrån att vi är en förvaltning. Syftet med arbetet är ökad effektivitet och rättssäkerhet.
Till exempel har arbetet med interna remisser för strandskyddsdispenser samordnas vilket kommer leda till en
snabbare handläggning.
Planering och uppföljning av tillsynsplan och behovsutredning har även utvecklats i början av året. Det finns
därmed större möjlighet att följa inkomna ärenden, handläggningstid, ärendetyper och nedlagd tid jämfört med
beslutad tillsynsplan.
Exempel på vad det här utvecklingsarbetet har lett till:
•
•
•
•

Enklare rapportering till andra myndigheter, nämnd och personal
Stöd för chefer när arbetsuppgifter ska fördelas
Stöd till framtida behovsutredning
Underlag inför fakturering till kund med tidsposter

Under perioden 1 januari till 30 april har ärendeinflödet för Miljö- & Hälsoskyddsverksamheten ökat med ca 38
procent jämfört med samma period 2021. Detta är en tydlig indikation på att arbetet med effektivare arbetssätt
och flöden kommer att fortsätta vara prioriterat och nödvändigt för verksamheten framöver.
Digitalisering
Arbetet utefter den digitala plan som beslutats i Byggnadsnämnden i december 2020 pågår fortsatt. Nämnden
för Miljö & Hälsoskydd och byggnadsnämnden har fått en redovisning av 2021 års arbete i början av 2022. För
2022 är det stort fokus på att lansera fler användarvänliga e-tjänster, t ex där det bara fanns blanketter samt att
integrera e-tjänsterna med verksamhetssystemet Vision. Integrationen av e-tjänster med Vision kommer att leda
till automatisering, till exempel registrering av ärenden samt automatisk bekräftelse till kund.
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Miljö & Hälsoskydd arbetar med att utveckla en mer digital tillsyn, till exempel checklista webb vid tillsyn på
fält, digitala tillsynsmöten och skrivbordstillsyn. Syftet med arbetet är att handläggarna får digitala verktyg för
tillsynen så att kunderna upplever att tillsynen är effektiv samtidigt som den är rättssäker. Målet är att tillsynen
ska vara effektiv och att resurser läggs där vi ger mest nytta för miljön- och människors hälsa.
Miljö & Hälsoskydd utreder att införa SMS-tjänster igen där man kan nå ut med förebyggande information till
våra kunder, så att det blir ”lätt att göra rätt”. Förvaltningen har också fått ett uppdrag ifrån nämnden att utreda
vilka områden inom tillsynsverksamheten som är möjliga att helt eller delvis självdeklarera.
Under perioden har en ny extern webbsida lanserats med en mer enhetlig struktur och information. Syftet är att
göra det enklare för våra kunder. Arbete kommer att pågå under våren med att komplettera informationen på
webben för miljö- och hälsoskyddsverksamhetens många olika områden för att göra det enklare för företagare
och invånare att hitta svar på de mest förekommande frågorna direkt på vår webbsida.
Gott företagsklimat
Arbetet med projektet Lätt & Rätt i Kungsbacka fortsätter med full kraft under 2022. Lätt & Rätt i Kungsbacka
är ett kommunövergripande projekt där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår som ska leda till ökad
kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn och tillstånd och därigenom ett förbättrat
näringslivsklimat. Arbetet pågår enligt plan utifrån den aktivitetslista och prioritering som tagits fram i
förvaltningen. Aktiviteterna innefattar både teknisk utveckling och mjuka värden såsom fokus på muntlig i
stället för skriftlig dialog med våra kunder och utveckling av vår kommunikation. Fokus för 2022 är
kommunikation.
Arbetet med att ta fram en ny taxa för livsmedelsverksamheten är påbörjat. Enligt Livsmedelslagens nya lydelse
ska all livsmedelskontroll debiteras i efterskott från och med 1 januari 2024. Att gå från förskottsdebitering till
efterskottsdebitering kommer att innebära ett förändrat arbetssätt för inspektörerna och verksamheten, där ett
fördjupat fokus krävs på tidsredovisning och uppföljning så att rätt antal timmar debiteras. En transparent och
tydlig taxa är viktigt för ett gott företagsklimat
Den 21 april publicerades NKI-resultaten för 2021. NKI, Nöjd Kund Index, är resultatet av ”Insikt” en
servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs i samarbete med Sveriges Kommuner och
regioner, SKR. Bygglovsverksamheten ökar från 40 till 42, medan Miljö & Hälsoskydd ligger kvar på 65.
Livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ökar med ett resultat på 75 från 72 för livsmedel och
serveringstillstånd ökar från 72 till 81. Som helhet ligger kommunens resultat kvar på 66. Ett resultat på 62
bedöms som godkänt enligt strukturen i mätningen.
En första analys av resultaten visar att mönstren är i stort oförändrade jämfört med resultatet för 2020.
Serviceområdet ”effektivitet”, handläggningstider, är det område där kundnöjdheten är lägst, vilket identifierats
i tidigare analyser av NKI-resultat. Vi får högre betyg på 3 av 6 serviceområden. Det är områdena bemötande,
kompetens och rättssäkerhet, men det ger ännu inte resultat i form av ett ökat helhetsomdöme.
Miljö & Hälsoskydd har arbetet med trängselkontroller fortsatt fram till 31 mars 2022, då de nationella
restriktionerna upphörde. Syftet med trängselkontrollerna är att kontrollera att verksamheterna har rutiner för att
förhindra smittspridningen av coronaviruset och att inte trängsel uppstår. Arbetet under 2022 har fortsatt med
fokus på förebyggande arbete och dialog där vi lagt stor vikt kring kommunikation av det arbetet vi gör.
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2 Ekonomi
2.1 Apriluppföljning drift
Drift (belopp tkr)
JanApril
2021

JanApril
2022

Avvikelse
2021/2022

Helårsprognos
2022

Årsbudget
2022

Budgetavvikelse
2022

Bokslut
2021

Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd

-264

-236*

28

-1 311

-1 311

0

-774

Periodens resultat

-264

-236

28

-1 311

-1 311

0

-774

*Utfall per april 2022 är utfall per 28/4, detta på grund av att detta datum var deadline för utskick inför sammanträdet i maj månad.

Kompletterande text:
Från och med 1 januari 2020 har nämnden för Miljö och hälsoskydd endast budgetansvar för nämndens egen
driftsbudget som för år 2022 är 1 065 000 kronor. Till nämndens budget tillkommer en ombudgetering på
246 000 kronor från år 2021. Nämndens totala budget för året blir då sammantaget 1 311 000 kronor.
Sammanfattning
Prognosen per april visar att nämnden har en budget i balans för 2022. Utfallet för perioden januari till april
2022 ligger på ungefär samma nivå jämfört med motsvarande period föregående år.
Per april är bedömningen att nämnden kommer att använda hela budgetbeloppet under året. Men det finns en
osäkerhet när det gäller budget för utbildningar, studiebesök och liknande aktiviteter. Eftersom nämnden
beviljats en ombudgetering på totalt 246 000 kronor för detta ändamål utöver årets budget finns det en risk att
nämnden inte hinner utnyttja hela beloppet under året.

2.1.1

Åtgärder vid budgetunderskott

Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen
Detta avsnitt är inte aktuellt för nämnden för Miljö & Hälsoskydd som varken har en prognos för året som visar
på ett underskott jämfört med budget eller en negativ resultatfond.
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2.2 Apriluppföljning investeringar
Investeringar (belopp tkr)
Bokslut
2021

Utfall JanApr 2022

Helårsprog
nos 2022

Årsbudget
2022

Avvikelse
2022

Löpande årliga investeringar
Utgifter

0

0

0

0

0

Inkomster

0

0

0

0

0

Utgifter

0

0

0

0

0

Netto

0

0

0

0

0

Övriga investeringar

Kommentarer investeringar
Detta avsnitt är inte aktuellt för nämnden för Miljö & Hälsoskydd som inte har någon investeringsbudget för
2022.
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3 Viten och rättstvister
Tvisten avser:

Rättsläge

Inga viten eller rättstvister föreligger

7

Tvistigt belopp
(tkr)

Hanterad i
redovisningen

De grupper av förtroendevalda som omfattas av dessa riktlinjer är
-

Förtroendevalda på heltid (eller betydande del av heltid); kommunalråd

-

Förtroendevalda på deltid; ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och revisionen, ledamöter i arbetsutskott, utskott,
ordförande och vice ordförande i kommunala bolag och stiftelser, ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning, partigruppledare (leder respektive partigrupp i
kommunfullmäktige)

-

Förtroendevalda utan hel- eller deltid; ordinarie ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, nämnder, styrelsen, revisionen, ledamöter och ersättare i kommunala
bolag- och stiftelser, beredningar och andra uppdrag enligt särskilt beslut.

-

Ledamöter och ersättare i utskott beslutade av kommunfullmäktige

-

Andra uppdrag efter beslut av kommunfullmäktige, styrelsen, nämnd eller revisionen.

Kommunens bolag och stiftelser rekommenderas att tillämpa dessa riktlinjer.

Utöver vad kommunallagen (2017:725) reglerar om förmåner till förtroendevalda gäller följande för
förtroendevalda i Kungsbacka kommun:

Ersättningen för kostnader för barntillsyn betalas ut med max 7,5 % av dagarvode och till ansökan ska ett
underlag bifogas som styrker utlägget.

För att få resekostnadsersättning inom kommunen måste avståndet mellan ditt hem eller arbetsplats
och sammanträdesplatsen vara längre än tre kilometer. Du får ingen ersättning för själva restiden.
Om justering av protokoll kräver resa utbetalas resekostnadsersättning, dock inte arvode.
Resekostnadsersättningen utbetalas enligt samma grunder som för kommunens arbetstagare.
Ersättning för parkering ersätts enbart vid resa i uppdraget.

Förtroendevalda har rätt till resekostnadsersättning och traktamente utom kommunen enligt samma
grunder som kommunens arbetstagare, det vill säga, det måste vara minst en övernattning och
avståndet mellan ditt hem eller arbetsplats och sammanträdesplats måste vara minst 50 kilometer.
Ersättning för parkering ersätts enbart vid resa i uppdraget.
Resa med kollektivtrafik uppmanas.

Arvoden avser ersättning för det arbete som är förenat med uppdragen.

Arvode betalas ut som
•

Heltidsarvode - se avsnitt 3.1

•

Deltidsarvode - se avsnitt 4.

•

Dagarvode
Utbetalas med 0,17 % av årsarvodet för övriga kommunalråd för sammanträde och vissa
aktiviteter som varar upp till 4 timmar (halvt dagarvode) samt att för sammanträde som
varar mer än 4 timmar utgår arvode med två halva dagarvoden (helt dagarvode).
Vid mer än ett sammanträde och/eller aktivitet under samma dag får det totala arvodet enligt
denna punkt för en och samma person inte överstiga ett helt dagarvode.
Med sammanträde avses möte med kommunalt organ enligt kommunallagen, där
protokollsskyldighet föreligger eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med
kommunallagens bestämmelser.
Med aktivitet avses det som finns uppräknat i punkterna 4.2 och 5.1.

•

Arvode för kommunfullmäktiges sammanträden
Utbetalas till närvarande ledamöter och ersättare i kommun-fullmäktige per sammanträde
med 0,17 % av årsarvodet till övriga kommunalråd. Arvodet betalas oavsett
beloppsbegränsning för dagarvodet.

Arvodesbelopp avrundas till närmast högre jämna femtal kronor.

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL (Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda). De förtroendevalda som före 2014 hade mer än
40% förtroendeuppdrag omfattas dock inte av OPF-KL. För dessa gäller de tidigare reglerna PBF
(Pensionsbestämmelser för förtroendevalda).
Heltids- deltids- respektive dagarvodet är pensionsgrundande och pensionsavgift betalas enligt
regler i OPF-KL för samtliga förtroendevalda från 2014 års val.
Förtroendevald som kan styrka att ytterligare pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan
efter prövning av kommunstyrelsen få ersättning för sådan förlust.

Ersättning kan även betalas för andra kostnader som den förtroendevalda haft med anledning av
uppdragets fullföljande. Kostnaderna ska vara skäliga och styrkas. Fråga om ersättning för övrig
kostnad prövas av kommunstyrelsen.

Om du har en svårt sjuk person eller en person med funktionsnedsättning som vistas i ditt hem, och
som behöver vård och tillsyn när du deltar i sammanträden eller motsvarande, kan du få ersättning
för det. Ersättningen betalas inte ut om tillsynen utförs av en egen familjemedlem eller annan
närstående. Ersättningen betalas för den faktiska utgiften för den tid som behövts för att den
förtroendevalda skulle kunna fullgöra sitt uppdrag. Kostnaderna ska vara skäliga och styrkas.
Observera att ersättningen är skattepliktig och att förtroendevald kan bli skyldig att betala sociala
avgifter för den utgivna lönen. Denna ersättning gäller inte kommunalråd.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla sådan utrustning som den förtroendevalda behöver för att
fullgöra sitt uppdrag, till exempel dator, telefon, surfplatta. Beslut om utrustning för förtroendevalda
fattas av berörd nämnd, styrelsen eller motsvarande om inte annat är beslutat.

Alla förtroendevalda omfattas av arbetsskadeförsäkringen och de med uppdrag över 20% av heltid
kan anmälas till en grupplivförsäkring.

När en förtroendevald reser utomlands inom ramen för sitt uppdrag, har den förtroendevalda rätt
till traktamente på samma sätt som för en anställd. Traktamentet styrs av Skatteverkets regler och
är beroende av till vilket land resan sker. Beräkning görs bland annat utifrån antal timmar
utlandsvistelsen varar och med avdrag för erhållna måltider.

En förtroendevald som arbetar som heltidssysselsatt förtroendevald och ägnar hela sin arbetstid åt
uppdrag för kommunen benämns kommunalråd. Uppdraget kan även vara på en betydande del av
en heltid.

Heltidsarvode är ett arvode för förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid.
Kommunalråd får ett arvode som inkluderar ersättning för sammanträden och förrättningar. Arvodet
beräknas årsvis och betalas ut månadsvis.
Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet 2018 (45 500 kr) och multipliceras med en bestämd faktor
enligt tabell.
Kommunstyrelsens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Övriga kommunalråd

22
20
20
19

Arvodet höjs årligen med den genomsnittliga löneökning som kommunens SACO-anslutna
arbetstagare fått året innan.

Kommunalråd, oavsett om denne är vald till ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, får
arvode för närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunalråd har rätt till ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen eller landstinget vad gäller
sjukdom eller annan ledighet.
Om ett kommunalråd inte kan fullgöra sitt uppdrag hel- eller deltid på grund av ledigheten, minskas
arvodet enligt följande:
Orsak

Avdrag på arvodet

Sjukdom heltid

Överstigande en mån

Sjukdom deltid

Överstigande en månad i den
omfattning sjukskrivningen
omfattar

Föräldraledighet eller annan
ledighet med lagstadgad
ersättning

Från dag ett av den ersatta
ledigheten i den omfattning
ledigheten avser

Annan ledighet

Från dag ett av ledigheten i den
omfattning ledigheten avser

Ett kommunalråd som fullgör sitt uppdrag på hela sin tid kan inte samtidigt för den tiden uppbära
andra lagstadgade ersättningar.

Kommunalråd anses inte vara arbetstagare i semesterlagens namn och kan inte ta ut lagenlig
semester (ledighet). Däremot kan kommunalrådet ta ledigt från sitt kommunala uppdrag – lika länge
som semesterledigheten är för anställda i kommunen – utan att arvodet minskas.

För resor i kommunen finns bilpool tillgänglig eller resekort för resor i kollektivtrafiken. Om ett
kommunalråd använder egen bil i tjänsten inom kommunen kan en ersättning betalas ut enligt
samma avtal som gäller för anställda i kommunen efter inlämnad reseräkning.

Förtroendevalda på deltid avser ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande i
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och revisionen, ledamöter i arbetsutskott, utskott,
ordförande och vice ordförande i kommunala bolag och stiftelser, ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning, partigruppledare.
Arvode betalas i form av
-

Fast arvode för deltidsuppdrag
Dagarvode för sammanträde och vissa aktiviteter

Detta arvode beräknas årsvis och betalas ut månadsvis. Arvodets storlek utgörs av en %-sats av
heltidsarvodet till övriga kommunalråd enligt följande:
Deltidsarvoden, %-satser från och med 2019
Årsarvodens storlek till deltidsengagerade
förtroendevalda utgörs av följande % -satser
av årsarvodet till övriga kommunalråd (se
avsnitt 3.1)

Nämnd/styrelse

Uppdrag

Kommunstyrelsen (ej kommunalråd)

Au-ledamot

40

Ersättare i Au

5

Ordförande

35

Vice ordförande

18

Au-ledamot

5

Ordförande.

35

Vice ordförande.

18

2 vice ordförande.

10

Au-ledamot

4

Ordförande

30

Vice ordförande

18

Utskottsledamot

5

Ordförande

35

V. ordförande

18

Utskottsledamot

8

Ordförande

30

Vice ordförande

18

2 vice ordförande

10

Byggnadsnämnden

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Kultur & Fritid

Forts.

Gäller från 2019-01-01

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Ordförande

25

Vice ordförande

10

Ordförande

25

Vice ordförande

10

Ordförande

25

Vice ordförande

18

Utskottsledamot

4

Ordförande.

30

Vice ordförande

18

2 Vice ordförande

10

Ordförande

20

Vice ordförande

8

2 Vice ordförande

4

Ordförande

15

Vice ordförande

6

Ordförande.

15

Vice ordförande

6

Ledamöter

5

Ordförande

15

Vice ordförande

6

Överförmyndarnämnden

Vice ordförande

10

KF:s valberedning

Ordförande

2

Valnämnden (valår 5%)

Ordförande

4

(valår 3 %)

Vice ordförande

2

Partigruppledare

Inte K-råd

4

Nämnden för Service

Nämnden för Teknik

Nämnden för Vård & Omsorg

Kommunfullmäktige

Eksta Bostads AB

Kommunrevisionen

Stiftelsen Tjolöholm

Om deltidsuppdrag innehas av kommunalråd utgår endast ersättning som kommunalråd.
Ersättning för utskottsuppdrag avser endast ordinarie ledamot. Ersättare som tjänstgör på
utskottssammanträde har rätt till dagarvode.

I deltidsarvodet ingår följande uppdrag under förutsättning att den förtroendevalda representerar det
organ denne själv tillhör. Därtill betalas dagarvode för nedan specificerade aktiviteter:

Aktivitet

Ingår i
deltidsarvodet

Därtill
betalas
Dagarvode

1.

Presidieträff (även när presidiet fattar beslut med

X

stöd av delegering)

2.

Ordförandebeslut

X

3.

Förberedelser, inläsning mm

X

4.

Besiktning, inspektion

X

5.

Granskning inom ramen för revisionsuppdrag

X

6.

Sammanträde med det organ den
förtroendevalda tillhör, gäller även utskott

7.

Aktivitet där syftet är utbildning, information

8.

Studiebesök i verksamheten eller verksamhet
hos annan utövare, studieresa

X
XB

X

9.

Aktivitet där huvudsyftet är att samverka,
samråda, nätverka eller överlägga med såväl
interna som externa parter.

X

10.

Aktivitet där huvudsyftet är uppföljning,
planering, analys (internt, t.ex. budgethearing,
omvärldsdag)

X

11.

Aktivitet där huvudsyftet är av demokratisk art

X

12.

Utlandsresa

XB

B= beslut krävs av nämnden.

Om en förtroendevald på deltid inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller annat skäl
för tid som överstiger 3 månader, ska arvodet minskas i motsvarande grad. Det åligger
partigruppledaren att meddela kommunens lönecenter.
Sjukförsäkring gäller i varierad omfattning för förtroendevalda med deltid som sammanlagt uppgår
till lägst 40 %.

Här avses ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelsen, revisionen,
ledamöter och ersättare i kommunala bolag- och stiftelser, beredningar och andra uppdrag enligt
särskilt beslut.

Dagarvode utbetalas med belopp för halv dag eller hel dag. Arvodet betalas för:
1)

Aktivitet

Dagarvode för
ledamöter och
ersättare

3.

Förberedelser, inläsning mm

Ingår i arvodet

4.

Besiktning, inspektion

XB

5.

Granskning inom ramen för revisionsuppdrag

XB

6.

Sammanträde med det organ den förtroendevalda
tillhör, gäller även utskott

7.

Aktivitet där syftet är utbildning, information

XB

8.

Studiebesök i verksamheten eller verksamhet hos
annan utövare, studieresa

XB

9.

Aktivitet där huvudsyftet är att samverka, samråda,
nätverka eller överlägga med såväl interna som
externa parter.

XB

10.

Aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, planering,
analys (internt, t.ex. budgethearing, omvärldsdag))

XB

11.

Aktivitet där huvudsyftet är av demokratisk art

XB

12.

Utlandsresa

XB

B= beslut krävs av nämnden.

______________
1)

Numreringen överensstämmer med numreringen i tabellen i avsnitt 4.2

X

Hel- och deltidsarvoden utbetalas månadsvis vanligtvis den 27:e av Serviceförvaltningens
lönecenter.
Dagarvoden för sammanträden registreras utifrån närvarolistan i protokollet av respektive
nämndsekreterare.
Resekostnadsersättning registreras samtidigt om uppgift har lämnats till sekreteraren. Utbetalning
sker i normalfallet den 27:e i månaden efter sammanträdet har ägt rum.
När en förtroendevald deltagit på en annan aktivitet än protokollfört sammanträde som beslutats och
som utgör grund för dagarvode enligt dessa regler ska ett underlag lämnas till sekreteraren inom tre
månader från och med då aktiviteten ägde rum. Underlaget ska vara underskrivet av den
förtroendevalde, attesterat av behörig person samt vara Serviceförvaltningens lönecenter tillhanda
senast den 10:e för att få utbetalning den 27:e samma månad.
För att få andra ersättningar enligt dessa regler ska underlag lämnas till sekreteraren inom tre
månader från och med då aktiviteten ägde rum. Kravet på ersättning ska i vissa fall kunna styrkas.
Förmåner betalas av respektive organ (nämnd, styrelse eller motsvarande) som den förtroendevalda
företräder, om inte annat är beslutat.

Heltidsarvode - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information till
kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. Nytt beslut om
heltidsarvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av arvodenas storlek se avsnitt 3.1.
Deltidsarvode - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information till
kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. Nytt beslut om
deltidsarvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av arvodenas storlek se avsnitt 4.
Dagarvoden - Arvodesberedningen tar fram underlag som lämnas som information till
kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena börjar gälla. Nytt beslut om
dagarvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av arvodenas storlek se avsnitt 2.4.3
Arvode för kommunfullmäktiges sammanträden - Arvodesberedningen tar fram underlag som
lämnas som information till kommunfullmäktige senast i december året innan de nya arvodena
börjar gälla. Nytt beslut om fullmäktigearvoden fattas inför varje ny mandatperiod. Beräkning av
arvodenas storlek se avsnitt 2.4.3

Frågor om ersättning enligt dessa riktlinjer prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen.
Tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av kommunstyrelsen.

Arvodesberedningen bereder generella ärenden om arvoden och ersättningar inför beslut i
kommunfullmäktige. Arvodesberedningen kan även vara rådgivande till kommunstyrelsen i
tolkningsfrågor.

Bygg- och miljöförvaltningen
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)
Datum

2022-04-26

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Diarienummer

MH-2022-2198
Ärendekod

1.2.1.3

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds deltagande på internationell stadsmässa
H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022
Förslag till beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att nämndens förtroendevalda ledamöter
och ersättare får delta i aktivitet: Internationell stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni
2022.
Sammanfattning
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda ledamöter och ersättare i nämnden för Miljö &
Hälsoskydd att delta på den internationella stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni
2022.
Enligt avsnitt 4.2 punkt 7 samt avsnitt 5.1 punkt 7 i Riktlinjer och regler för förmåner till
förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av
nämnden för deltagande vid aktivitet där syftet är utbildning, information. Beslutet utgör ett
underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell aktivitet är arvodesberättigad.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-26
Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda 2018-12-13, § 260
Marina Björnbecker
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Förvaltningen för Service, lönecenter

Bygg- och miljöförvaltningen
Marina Björnbecker
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

