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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bodil Hansson
med João Pinheiro som ersättare.
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-29

4

KS-2010-00748

§ 27

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Sundsvalls kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att,

utan eget ställningstagande, överlämna att-satsen om att ändra
ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda i enlighet med
koncernstabens förslag 2010-11-25, reviderad 2010-11-29, till
kommunfullmäktige,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signatur

att

de nya ersättningsbestämmelserna, vad avser ordförande i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, oppositionsråd samt partiföreträdare ska tillämpas fr.o.m. 2010-11-08, eller
från det datum då val till ovanstående uppdrag sker,

att

bestämmelserna i övrig ska tillämpas fr.o.m. 2011-01-01,

att

inrätta en funktion som oppositionsråd i Sundsvalls kommun
fr.o.m. 2010-11-08,

att

begreppet ”gruppföreträdare” ersätts av begreppet ”partiföreträdare”,

att

uppdra åt arvodeskommittén att genomföra en översyn av
regelverket rörande stödet för det politiska arbetet,

att

ett förslag avseende detta ska presenteras för kommunfullmäktige senast 2011-03-31,

att

uppdra åt arvodeskommittén att snarast återkomma med förslag
till justerade arvoden för fritidspolitiker för mandatperioden
2010-2014,

att

uppdra åt arvodeskommittén att under 2013 ta fram förslag till
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda för mandatperioden
2014-2018.
Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Ett förslag till ändring av ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda i Sundsvalls kommun” har upprättats. Förslaget berör i
huvudsak kommunstyrelsens ordförande och ordförandena i kommunstyrelsens utskott.
Överläggning
Personaldirektör Rolf Bergbom föredrar ärendet samt besvarar frågor
från ledamöterna.
Bodil Hansson (S) föreslår ajournering för enskilda överläggningar.
Sammanträdet ajourneras 10.20-10.50.
Christina Nordenö (S) yrkar genom Lena Österlund (S) på en protokollsanteckning, vilken godkänns av ordföranden.
Lena Österlund (S) och Peder Björk (S) yrkar på följande ändringar i
att-satserna samt tillägg av en att-sats:
att-sats 1 hänskjuts till kommunfullmäktige utan eget
ställningstagande,
att-sats 2 att de nya ersättningsbestämmelserna, vad avser oppositionsråd och partiföreträdare ska tillämpas fr.o.m. 2010-11-08,
att-sats 3 enligt koncernstabens förslag,
att-sats 4 att inrätta en funktion som oppositionsråd i Sundsvalls
kommun fr.o.m. 2010-11-08,
att-sats 5 enligt koncernstabens förslag,
att-sats 6 enligt koncernstabens förslag,
att-sats 7 enligt koncernstabens förslag,
att-sats 8, tilläggsatt-sats, att uppdra åt arvodeskommittén att snarast
återkomma med förslag till justerade arvoden för fritidspolitiker för
mandatperioden 2010-2014,
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att-sats 9 ny lydelse: att uppdra åt arvodeskommittén att under 2013 ta
fram förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda för
mandatperioden 2014-2018.
Ordföranden föreslår ajournering för enskilda överläggningar.
Sammanträdet ajourneras 10.55-11.10.
Ordföranden yrkar på följande korrigering i det tidigare lagda yrkandet:
att-sats 2 att de nya ersättningsbestämmelserna, vad avser ordförande i
kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, oppositionsråd
samt partiföreträdare ska tillämpas fr.o.m. 2010-11-08, eller från det
datum då val till ovanstående uppdrag sker,
Ordföranden konstaterar att det, med ovan lagda yrkanden, bara finns
ett förslag till beslut, detta blir också kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att följande uttalande från Christina Nordenö
(S) antecknas i protokollet:
Vi från oppositionen vill påpeka olämpligheten i att arvodeskommittén
inte har fått möjlighet att behandla detta förslag innan dagens sammanträde i kommunstyrelsen.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilaga 2010-11-25, delas ut
––––
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