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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Adelborg Lindberghallen Djurås, kl. 17.00-17.45 
 

Beslutande 

Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande §§ 118-120  

 Anki Enevoldsen (C) ordförande § 117 

 Kerstin Stenquist (C)  

 Fredrik Andersson (C)  

 Stefan J Eriksson (M)  

 Birgitta Ihlis (M)  

 Anders Bengtsson (KD) ej § 117 p.g.a. jäv 

 Irené Homman (S) ej § 117 p.g.a. jäv  

 Alf Johansson (S) ej § 117 p.g.a. jäv  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Patrik Andersson (S)  

 Maria Alfredsson (MP)  
 

Tjänstgörande ersättare Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) 

 Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Sofia Jarl (C) § 117 

 Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Irene Homman (S) § 117 

 Birgitta Floresjö (C) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) § 117 

 Erik Warg (C) tjänstgörande för Alf Johansson (S) § 117 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Christer Iversen (FP) §§ 118-120  

 Birgitta Floresjö (C) §§ 118-120  

 Erik Warg (C) §§ 118-120  

 Jonas Wittink (MP) §§ 118-120 
 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Gunnar Linnros, personalchef, §§ 118-120  
 

Förtroendevalda Per Dalkvist (C), GBAB ordförande, del av § 117 
 

Justering 

Justerare Patrik Andersson (S) 
 

Plats och tid Adelborg Lindberghallen Djurås 2014-06-02, kl. 18.20 
 

Justerade paragrafer §§ 117-120 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   _____________________________  

 Sofia Jarl (C) §§ 118-120 Anki Enevoldsen (C) § 117 

 
Justerare  ____________________________   

 Patrik Andersson (S) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 
 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2014-06-02 
 

Datum för anslags uppsättande 2014-06-02 Datum då anslaget tas ned 2014-06-24 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2014:445/04 

Ks § 117 

 

Gagnefsbostäder AB årsredovisning 2013 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Lägga årsredovisning 2013 för Gagnefsbostäder AB till handlingarna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit under året har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Delge kommunfullmäktige årsredovisning 2013 för Gagnefsbostäder AB. 

3. Tillstyrka att kommunens ombud på bolagsstämman beviljar styrelsen 

och vd för bolaget ansvarsfrihet. 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Sofia Jarl (C), Irené Homman (S), Anders Bengtsson (KD) 

och Alf Johansson (S) i handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger årsredovisning från Gagnefsbostäder AB för år 2013. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Att den verksamhet Gagnefsbostäder AB bedrivit 

under året inte har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Uppdra till 

kommunens ombud på bolagsstämman att rikta anmärkning mot styrelsen 

och verkställande direktör, enligt revisorernas förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Ann-Gret Olsson (S) förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Ann-Gret Olsson (S), Patrik Andersson (S), 

Maria Alfredsson (MP) och Jonas Wittink (MP) till förmån för eget förslag. 

 

forts. 
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Ks § 117 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 140513 § 85. 

Gagnefsbostäder AB, Årsredovisning 2013, 25 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

Gagnefsbostäder AB 
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 Dnr 2014:422/00 

Ks § 118 

 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL) 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) inom Gagnefs kommun” samt att gälla från 

och med 2015-01-01 för förtroendevalda med hel- eller deltidsuppdrag 

och för vilka nuvarande pensionsreglemente PBF ej gäller. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda som på 

hel- eller deltid nytillträder uppdrag efter valet 2014. SKL:s rekommendation 

är, vilket överensstämmer med praxis vid tidigare reglementsförändringar, att 

nu gällande pensionsreglemente (PBF) även fortsättningsvis ska gälla för hel- 

eller deltidsarvoderade förtroendevalda vilka även fr.o.m. 2015-01-01 innehar 

hel- eller deltidsuppdrag. 
 

Föreslaget nytt reglemente (OPF-KL) är indelat i omställningsstöd och 

pensionsbestämmelser. Reglementsförslaget är inriktat på aktiv omställning 

med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska 

omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora 

delar det senaste pensionsavtalet för kommunens arbetstagare. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-10 § 24 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över reglementen för förtroendevalda inför ny 

mandatperiod. Den parlamentariska gruppen föreslår enhälligt att förslag till 

pensionsreglemente tillämpas from 2015-01-01 för de som erhåller hel- eller 

deltidsuppdrag fr.o.m. 2015-01-01 och ej nu innehar hel- eller deltidsuppdrag 

för vilka nuvarande pensionsreglemente (PBF) tillämpas. 
 

Den parlamentariska gruppen föreslår i förhållande till normalförslaget från 

SKL gällande ekonomiskt omställningsstöd § 4 st. 6 att samordning med 

förvärvsinkomster ska ske redan från år ett. I SKL:s förslag är det första året 

samordningsfritt i förhållande till förvärvsinkomster. Dock undantas under 

de tre år ekonomiskt omställningsstöd kan utgå ett prisbasbelopp, f.n. 

44.400:-, från samordning varje år. 

forts. 
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Ks § 118 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personal, en sida. 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) inom Gagnefs kommun, 2014-05-20, åtta sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:423/00 

Ks § 119 

 

Reglemente gällande ersättningar med mera till hel- eller 
deltidssysselsatta kommunala förtroendevalda att gälla från och 
med 2015-01-01 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Godkänna att nuvarande rubricerade reglemente äger fortsatt 

tillämplighet från och med 2015-01-01. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-10 § 24 att tillsätta en 

parlamentarisk grupp med uppdrag att se över reglementen för 

förtroendevalda inför ny mandatperiod. 

 

Den parlamentariska gruppen föreslår enhälligt ingen justering avseende 

”Reglemente gällande ersättningar med mera till hel- eller deltidssysselsatta 

kommunala förtroendevalda”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personal, en sida. 

Ersättningar med mera till hel- eller deltidssysselsatta kommunala 

förtroendevalda, 2014-06-02, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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 Dnr 2014:424/00 

Ks § 120 

 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 
förtroendevalda 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Anta ”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 

förtroendevalda från och med 2015-01-01”. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-10 § 24 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över reglementen för förtroendevalda inför ny 

mandatperiod. Den parlamentariska gruppen föreslår enhälligt att bilagt 

förslag till ”Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala 

förtroendevalda” att gälla från och med 2015-01-01. I förhållande till nu 

gällande reglemente föreslås förutom vissa redaktionella ändringar justerad 

skrivning avseende kostnader för eventuell barntillsyn i samband med 

förtroendeuppdrag samt en årlig utbetalning av förlorad 

tjänstepensionsförmån vid ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

I likhet med tidigare är aktuella arvodesbelopp direkt kopplade till arvodet 

till kommunstyrelsens ordförande vars arvode i sin tur utgår med 80 % av 

riksdagsledamöternas arvode. Detta arvode justeras med giltighet fr.o.m. 

2015-01-01 utifrån riksdagsledamöternas arvode 1/11 varje år varför 2015 

års arvodesnivåer ej kan anges i föreliggande reglementsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, personal, en sida. 

Reglemente rörande arvode och ersättning till kommunala förtroendevalda 

fr. o m 2015-01-01, tolv sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 

 

 


