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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2014:884

§ 83
Antagande av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
fr.o.m. 2015-01-01
Inför kommande mandatperiod har Arvodesberedningen gjort en översyn av
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m.
2015-01-01 daterad 2014-06-03.
Alexander Hutter (S) föreslår att arvodesberedningen gör tillägget, alternativt intyg
från arbetslöshetskassan, ska medräknas i Bestämmelserna om ersättning,§13, andra
stycket.
Ingrid Cassel (M) föreslår att den del av bestämmelserna som rör valnämnden
återremitteras till arvodesberedningen med motiveringen att ersättning till
valnämnden ska förtydligas.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera den del av bestämmelserna som rör valnämnden med motiveringen
att ersättning till valnämnden ska förtydligas, samt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att arvodesberedningen ändrar §13, andra stycket till ”med styrkt avses
lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker”.
__________
Veronica Almroth (FP) yrkar på återremiss med hänvisning till att arvodena och en
eventuell översyn av organisationen bör synkroniseras.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Veronica Almroths förslag.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta arvodesberedningens förslag till Bestämmelser för ersättningar till
kommunalt förtroendevalda fr. o m 2015, daterat 2014-06-03, med tillägg av en
kompletterande hänvisning till de nya pensionsreglerna OPF-KL, vid sidan av
förekommande hänvisningar till PBF, samt en mindre redaktionell ändring i
kommentarerna i § 7 i bilaga 1, samt
att ändra §13, andra stycket till ”med styrkt avses lönespecifikation eller
arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan utvisande att löneavdrag i
motsvarande mån sker”, samt att ändra ersättningsnivån i förslag till Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda fr.o.m. 2015-01-01, bilaga §4
Förlorad pensionsförmån till 4,5 % på förlorad arbetsinkomst (2014:884)
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2014:1183

§ 84
Information om Hällvikshamn
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Bertil Holmgren till kommunstyrelsens
sammanträde den 28 augusti för att informera om Hällevikshamn.
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2012:2615

§ 85
Beslut i samband med den fortsatta rättsliga processen mot NCC gällande
Henån skola.
På kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-09 ger kommunens juridiska ombud
och kommunchefen en utförlig redogörelse om den vidare processen för Henån
skola.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 §262 att kommunen väcker en
fullgörelsetalan för vite/skadestånd och gör en reklamation på
ventilationsanläggningen, Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra till
kommunchefen att bereda erforderliga beslut i samråd med av kommunen anlitad
advokat för rättsliga åtgärder för att få ersättning för åtgärder för att få skolan i
funktion rörande golv, ventilation och buller med mera.
På grund av nya fakta, bland annat att överbesiktningen är godkänd, synes det ej vara
adekvat att fortsätta den väckta fullgörelsetalan.
Lars-Åke Gustavsson föreslår kommunstyrelsen besluta att upphäva de delar av
kommunstyrelsens beslut från 2013-10-09 § 262 som rör den rättsliga processen mot
NCC, samt att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med NCC i syfte
att nå en överenskommelse.
___________
Kommunchef Jan Eriksson meddelar att han tillsänder advokatfirman Glimstedt en
förfrågan om utlåtande gällande beslutsförslaget ovan och att detta utgör ett
kompletterande beslutsunderlag på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti.
Kristina Svensson (MP) och Kerstin Gadde (S) yrkar bifall till Lars-Åke Gustavssons
(ober) förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva de delar av kommunstyrelsens beslut från 2013-10-09 § 262 som rör den
rättsliga processen mot NCC, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att inleda diskussioner med NCC i syfte att nå en
överenskommelse.
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