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Ledamöter

Louise Branting (C), ordf.
Nils Matsson (M)
Christina Pettersson (S)
Helena Ekekihl (MP)
Roine Wallin (FP), tjg. ersättare
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Ersättare

Ulla Malutchenko (M)
Holger Forsberg (S)
Otto Carneheim (KD)
Anton Spåre (V)
Gunnar Marstorp (ROOP)

Övriga närvarande

Mikael Forssander, sekreterare
Christina Näslund, personalavdelningen, § 30

Justerare

Nils Matsson
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Sekreterare

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 9 november 2015
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Nils Matsson
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Val- och förtroendemannanämnden

§30

Dnr 2015-000018

Riktlinjer och anvisningar gällande pensioner och
omställningsstöd för förtroendevalda i Norrtälje
kommun
Beslut
1. Val- och förtroendemannanämnden beslutar att anta riktlinjer och
anvisningar gällande pensioner och omställningsstöd för
förtroendevalda.
2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för om
hur frågan om egenpension ska hanteras.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer och anvisningar gällande pensioner och omställningsstöd för
förtroendevalda har tagits fram som komplement till bestämmelserna om
omställning- och pension för förtroendevalda i enligt med
kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Riktlinjer och anvisningar gällande pensioner och omställningsstöd för
förtroendevalda i Norrtälje kommun
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Louise Branting (C) yrkar att val- och förtroendemannanämnden beslutar i
enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
och att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att ta fram riktlinjer för om hur
frågan om egenpension ska hanteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att val- och förtroendemannanämnden beslutar i
enlighet med Louise Brantings yrkanden och finner att nämnden säger ja.
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§31

Dnr 2015-000017

Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser
Beslut
Val- och förtroendemannanämnden föreslår kommunMlmäktige besluta:
1. KommunMlmäktige antar förslaget till reviderade
ersättningsbestämmelser, ERS 2015, enligt kommunstyrelsekontorets
tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015 och Louise Brantings
tilläggsyrkande.
Val- och förtroendemannanämnden beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra nödvändiga ändringar
i ersättningsbestämmelserna för att spegla förändringarna i
ersättningsbestämmelserna i enlighet med beslutade förändringar i
förslaget.
Reservationer
Christer Johansson (ROOP) och Per Claesson (V) reserverar sig skriftligen
till förmån för eget återremissyrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har i enlighet med val- och
förtroendemannanämndens beslut tagit fram ett förslag till reviderade
ersättningsbestämmelser. Förslaget fokuserar på att förenkla språket i
ersättningsbestämmelserna utan att ändra själva sakinnehållet, skapa en
tydligare struktur i dokumentet samt rätta uppenbara felaktigheter i texten.
Några förändringar i konstruktionen, beräkningsgrunder eller belopp föreslås
inte. Förslaget har varit ute på remiss bland gruppledarna för
fullmäktigepartiema under perioden 18 september till 9 oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015.
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser
Inkomna yttranden över förslaget.
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Beslutande sammanträde
Yrkanden
Ordföranden Louise Branting (C) yrkar att val- och
förtroendemannanämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets
samt i enlighet med det skriftliga tillägg, som blir bilaga 1 till val- och
förtroendemannanämndens protokoll 2015-10-27, som innebär
kommunalrådens totala sysselsättningsgrad inkluderat deras ordförandeskap
i nämnderna anges i ersättningsbestämmelserna.
Nils Matsson (M) yrkar att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra
nödvändiga ändringar i ersättningsbestämmelserna för att spegla
förändringarna i ersättningsbestämmelserna som Louise Brantings yrkande
innebär.
Christer Johansson (ROOP) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunfullmäktige för att tillsätta en parlamentarisk utredning.
Per Claesson (V) yrkar skriftligen i första hand bifall till Christer Johanssons
återremissyrkande och i andra hand avslag till Louise Brantings yrkande.
Nils Matsson (M) och Roine Wallin (FP) yrkar bifall till att ärendet
behandlas på dagens möte.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om nämnden ska behandla ärendet på dagens möte
som bifalls av Nils Matsson och Roine W allin och finner att nämnden
beslutar att ärendet ska avgöras på mötet. Omröstning begärs.
Omröstning
Omröstningen genomförs så att den som svarar ja stödjer att ärendet
behandlas på dagens möte och den som säger nej stödjer att ärendet
återremitteras i enlighet med Christer Johanssons yrkande. Med sju ja-röster
för att ärendet ska behandlas på mötet och två nej-röster för Christer
Johansson yrkande beslutar val- och förtroendemannanämnden att ärendet
ska behandlas på dagens möte.

Justerandes sign

Beslutande
Louise Branting (C)

Ja-röst
X

Nils Matsson (M)

X

Christina Pettersson (S)

X

Helena Ekekihl (MP)

X

Roine Wallin (FP), tjg.
ersättare
Lars Hasselfeldt (KD)

X

Nej-röst

X
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Per Claesson (V)

X

Christer Johansson (ROOP)

X

Claes Forsgren (C), tjg.
ersättare

X

Ordföranden ställer därefter sitt förslag med Nils Matssons tilläggsyrkande
mot Per Claessons avslagsyrkande och finner att val- och
förtroendemannanämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag med
Nils Matssons tilläggsyrkande.
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Mikael Forssander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Niis Matsson
den 26 oktober 2015 21:34
Louise Branting; Mikael Forssander; Kjell Jansson; Karl-Olov Jansson; Bino Drummond
Förändring av ERS

Hej!
Idag träffade jag Kjell och Olle, som ersatte Ulrika.
Vi kom överens om följande lydelse under kommunalråd/oppositionsråd.
Men jag vet inte vad det ska stå för %-tal och belopp på Olle, var det 70%.
Någon som vet? Tacksam för snabbt svar!
Kommunalråd/oppositionsråd
Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande (S)
60% av
statsrådsarvode

892.800 kr

Kommunalråd (C) med ansvar för tekniska- och klimatfrågor
g.B^j(j§g% av kommunstyrelsens ordförandes arvode
kr
Kommunalråd (MP) med ansvar för sociala frågor
7 0 ^ % av kommunstyrelsens ordförandes arvode
kr

535.680

357.120

Kommunalråd (S) med ansvar för skolfrågor
Ö Ö f.% av kommunstyrelsens ordförandes arvode

? kr

Oppositionsråd (M)
90 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode
kr

803.520

Biträdande Oppositionsråd (M)
40 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode

357.120 kr

Mvh/BesfRefards
Nils Matsson
Norrtälje Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande (M)
Deputy Chairman of the local municipal council
Utbildningsnämnden, ledamot
Val och förtroendemannanämnden, vice ordförande
Tel +46 (0)176-715 83
Mob +46 (0)735-58 22 42
nils.matsson(5)norrtalie.se
www.norrtalie.se

i

YRKANDE:

Vill härmed yrka på följande gällande ärende 5 i dagens
handlingar:
att ärendet beträffande ny Ers för förtroendevalda i
Norrtälje Kommun återremitteras till Kommunfullmäktige
(så att beslut om vilka som ska ingå i den parlamentariska
gruppen kan tas)

Christer Jotiansson, Roslagens Oberoende Parti (ROOP)
Ledamot av Val o Förtroendemannanämden.

Vänsterpartiets förslag inför Val- och
Förtroendemannanämndens möte 2015-10-28

o

Jag föreslår
att

ärendet "Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser" återremitteras till
den enligt Val- och Förtroendemannanämndens ordförandes
interpellationssvar 2015-10-19 ännu ej verkställda parlamentariska utredning
Kommunfullmäktige 2014-12-15 beslutade med §197, och att samtliga redan
inkomna synpunkter i ärendet beaktas i utredningen.

För Vänsterpartiet Norrtälje
2015-10-2 f> ^

Per Claesson
ledamot i Norrtälje kommuns Val- och Förtroendemannanämnd

RESERVATION
Härmed reserverar jag mig mot beslutet som behandlar
frågan om ny ERS för förtroendevalda i Norrtälje Kommun.
Då jag anser att Val o Förtroendemannanämnden inte äger
frågan.

Kommunfullmäktige beslutade vid möte den 14/12-2014
enligt § 197 att bland annat: tillsätta en parlamentarisk
grupp för att utreda förslag till ny Ers. Denna tillsättning
har inte skett och då faller det hela. Man kan inte, som
anges i dagens handlingar gå på ett antagande att det är
Val o Förtroendemannanämden som är den
parlamentariska gruppen.

För Roslagens Oberoende Parti (ROOP)

Ledamot av Val o Förtroendemannanämden
Norrtälje 20151027.

Reservation angående "Förslag till reviderade
ersättningsbestämmelser”
Jag reserverar mig härmed mot beslutet i Val- och Förtroendemannanämnden att inte återremittera
ovanstående ärende till den av Kommunfullmäktige beslutade parlamentariska utredningen.
Bakgrunden är följande:
Norrtälje Kommunfullmäktige fattade 2014-12-15 med § 197 beslut att antaga
Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015-01-01. Som punkt 3 i beslutet
finns följande skrivning:
Tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över ersättningsbestämmelserna.
Vid Val- och Förtroendemannanämndens sammanträde 2015-03-17 diskuterades bl.a. tillsättande av
en arbetsgrupp bestående av företrädare från samtliga i nämnden representerade partier. Jag
uppfattade detta som ett beslut och att detta skulle utgöra den parlamentariska utredning
Kommunfullmäktige beslutat om. Nämndledamöterna uppmanades också att meddela vem de
utsett.
Men 2015-05-05 förändrades läget. Kallelsen till Val- och Förtroendemannanämnden innehöll
ärendet" Direktiv gällande revidering av ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
mandatperioden 2014-2018 - skickas ut senare". I protokollet från detta majmöte står att läsa:
Per Claesson (V) yrkar att ärendet bordläggs.
Efter diskussioner fattades ett oenigt beslut, se nedanstående protokollsanteckning från
Vänsterpartiet:
Ovanstående ärende fanns med på kallelsen som p.8 till sammanträde i Norrtäljes Valoch förtroendemannanämnd 2015-05-05. Dess Dnr uppgavs vara 2014-000022 024,
vilket dock visade sig vara ett gammalt beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta
nuvarande ersättningsbestämmelser, inte direktiv för revidering av de nuvarande. På
kallelsen till nämndmötet 2015-05-05 stod också "skickas ut senare" vid direktiv
ärendet, men något utskick gjordes aldrig. Underlaget till punkten delades ut vid
sittande bord strax före sammanträdets start och visade sig vara ett förslag om att
uppdra åt kommunstyrelsekontoret att bl.a. föreslå förändringar av
ersättningsbestämmelserna. Den arbetsgrupp som nämnden beslutade om i mars var
det inte aktuellt att sammankalla, kom munstyrelse kontorets tjänstemän skulle
tydligen utan nämndens direktiv initiera förändringar av bestämmelserna.
Då beslutsförslaget delades utförst vid sammanträdets start, stred mot nämndens
mars-beslut då initiativet nu flyttades från politikens arbetsgrupp till tjänstemännen,
samt dessutom inte stämde med diarienumret yrkade Vänsterpartiet att ärendet av
demokratiska skäl skulle bordläggas till nämndens möte i juni för att bereda
ledamöterna möjlighet att fatta ett välgrundat beslut.
Vi beklagar att nämndens majoritet inte höll med oss i bordläggnlngsyrkandet.
1

Då ingen parlamentarisk utredning gjorts ansåg jag att beslut i ärendet inte kunde fattas
innan denna var gjord. Jag utgår från att Kommunfullmäktiges beslut kommer att verkställas,
och att den parlamentariska utredningen behandlar samtliga inkomna förslag till
förändringar av ERS.
Därför föreslog jag i l:a hand att ärendet "Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser"
återremitteras till den parlamentariska utredningen. Då den av mig begärda voteringen
visade att majoriteten beslutade avslå återremissyrkandena reserverade jag mig mot detta
beslut. Som en konsekvens av majoritetens beslut kunde jag sedan inte acceptera att
nämnden föreslog språkliga förändringar i befintliga bestämmelser.
Om den parlamentariska utredningen tillsatts hade Vänsterpartiet i denna föreslagit följande
förändringar:
att

grundarvode till nämndledamöter och deras ersättare höjs till 0,25
prisbasbelopp/år.

att

för ledamot i nämnd som också är ledamot eller ersättare i nämndens
arbetsutskott höjs grundarvodet till 0,35 prisbasbelopp/år,

att

samtliga gruppledare för de 9 politiska partier som är representerade i
Norrtäljes Kommunfullmäktige erhåller ett enhetligt årsarvode omfattande 5,5
prisbasbelopp/år,

att

gruppledararvodet ska kunna delas mellan företrädare efter partigruppens
vilja,

att

årsarvode till ledamöter i kommunrevisionen höjs till 1 prisbasbelopp/år,

att

ordförande i kommunstyrelsen samt övriga kommunalråd erhåller årsarvoden
på sammanlagt 16 prisbasbelopp/år tillsammans,

att

alla årsarvoden och grundarvoden uttrycks i prisbasbelopp/år,

att

ordförande i barn- och skolnämnden erhåller en ersättning på 5,5
prisbasbelopp/år;
ordförande i bygg- och miljönämnden erhåller en ersättning på 4,5
prisbasbelopp/år;
ordförande i teknik- och klimatnämnden erhåller en ersättning på 4,5
prisbasbelopp/år;
ordförande i kultur- och fritidsnämnden erhåller en ersättning på 3,7
prisbasbelopp/år;
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