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Val- och förtroendemannanämnden

§ 31

Dnr 2012-000011 009

Planering av nämndens arbete inför valen 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Forssander, informerar om hur planeringen inför de allmänna valen
fortskrider. Det mesta är iordning inför förtidsröstningen även om det saknas
en del personal som ska arbeta som röstmottagare. Efter sammanträdet
kommer en utvärdering & utbildning hållas för ordförandena i valkrets 1
inför de allmänna valen. För ordförandena i valkrets 2 kommer motsvarande
utbildning hållas den 3 september.

Justerandes sign
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§ 32

Dnr 2014-000010 042

Ekonomisk rapport 2014-05-31 för val- och
förtroendemannanämnden
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
godkänna den ekonomiska rapporten 2014-05-31 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning har tagit fram en rapport per
den 31 maj 2014 över val- och förtroendemannanämndens ekonomi. Den
visar på ett prognostiserat överskott om 559 tusenkronor vilket beror på att
bidraget från staten blev högre än budgeterat. Vidare är också kostnaderna
lägre än budgeterat för perioden vilket härrör sig från att de stora
kostnaderna för Europaparlamentsvalet kom först i juni och juli.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti
2014 föreslagit att val- och förtroendemannanämnden godkänner den
framtagna ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(12)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-08-18«Datum»
Val- och förtroendemannanämnden

§ 33

Dnr 2014-000005 001

Delegation att motta och kvittera ut poströster i
samband med valen 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att
delegera rätten att ta emot och kvittera poströster till Ann-Mari
Alfredsson, stadsarkivarie, och Åsa Thunberg, arkivassistent.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna ta emot och kvittera ut poströster krävs ett delegationsbeslut
från val- och förtroendemannanämnden. Utifrån erfarenheterna från
Europaparlamentsvalet så föreslår kommunstyrelsekontoret att stadsarkivets
personal får delegation att ta emot och kvittera ut poströster. Detta beroende
på att rösterna levereras och förvaras på stadsarkivet. Om personalen på
arkivet själva får delegation så kan därmed administrationen förenklas.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti
2014 föreslagit att val- och förtroendemannanämnden delegerar rätten att ta
emot förtidsröster från posten till stadsarkivets personal.
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§ 34

Dnr 2014-000016 111

Genomförande av valnämndens preliminära
rösträkning - onsdagsräkningen den 17 september
2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
utse Ann S Pihlgren till ordförande för räkningen av rösterna
från kommunvalkrets 1 och Christina Petterson till ordförande
för räkningen av rösterna från valkrets 2 vid valnämndens
preliminära rösträkning den 17 september 2014.
att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att rekrytera nödvändig
personal för att genomföra rösträkningen.

Sammanfattning av ärendet
På onsdagen efter de allmänna valen, den 17 september, genomförs
valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade ondagsräkningen. Då
bedöms de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalerna, de röster som
kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som kommit in
efter valdagen. Rent praktiskt genomförs räkningen genom att förtidsrösterna
fördelas per kommunvalkrets med en separat urna för varje valkrets. Arbetet
ska ledas av en ordförande per valkrets och till sin hjälp har denne ett antal
personer. Kommunstyrelsekontoret föreslår att Ann S Pihlgren utses till
ordförande för räkningen av rösterna från kommunvalkrets 1 och Christina
Pettersson till ordförande för rösterna från kommunvalkrets 2. Vidare
föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunstyrelsekontoret får i uppdrag
att rekrytera resterande personer som behövs för att genomföra räkningen.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande den 13 augusti föreslagit
att Ann Pihlgren utses till ordförande för räkningen av rösterna från
kommunvalkrets 1 och Christina Pettersson till ordförande för valkrets 2
samt att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att rekrytera nödvändig personal.
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§ 35

Dnr 2014-000018 024

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Val- och förtroendemannanämnden föreslår kommunfullmäktige:
att

anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet att gälla från och med att förtroendeuppdragen påbörjas efter valet 2014.

att

bestämmelserna även ska tillämpas på de förtroendevalda som
får fortsatt uppdrag från valet 2014 och som inte har omfattats
av bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).

Val- och förtroendemannanämnden föreslår kommunstyrelsen

Justerandes sign

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att uppdatera och föreslå
ändringar av bestämmelser om ersättning till kommunala
förtroendevalda i Norrtälje Kommun (ERS 2014) i de delar
som påverkar de pensionsgrundande beloppen så att de nya
förtroendevalda omfattas efter valet.

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till
Riktlinjer och anvisningar om omställningsstöd samt
pensionsförmåner (inklusive Riktlinjer för rapportering av
pensionsbehållning).

att

uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ändra reglementet för
val- och förtroendemannanämnden så att de beslutar om omställningsåtgärder för förtroendevalda.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och Landsting har utformat ett förslag till bestämmelser
om omställningsstöd och pensionsförmåner för förtroendevalda (OPF-KL).
Bestäm-melserna ska kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare upp-drag inte har
omfattats av PBF eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. OPF-KL
är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Sammanfattningsvis kommer de nya bestämmelserna att innebära att fler
förtro-endevalda kommer att få förbättrade villkor i sitt förtroendeuppdrag i
och med pensionsavsättningar och omställningsstöd.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti
föreslagit att val- och förtroendemannanämnden föreslår
kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
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§ 36

Dnr 2014-000017 024

Beslut om avdrag på grund av frånvaro vid
sammanträden med kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och nämnderna januari - juni 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
att
avdrag ska göras på grundarvoden för de ledamöter och
ersättare som varit frånvarande hälften eller mer än hälften av
ordinarie sammanträden enligt den av kommunstyrelsekontoret
upprättade förteckningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en förteckning över vilka
ledamöter som varit frånvarande vid nämnds eller fullmäktigesammanträden
under första halvåret 2014. Nämnden föreslås besluta om att avdrag ska
göras från de förtroendevaldas kommande grundarvode i enlighet med ERS
2013 och nämndens riktlinjer. Avdraget ska göras för de ledamöter och
ersättare som under den aktuella perioden varit frånvarande vid hälften eller
mer än hälften av de ordinarie sammanträdena i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller övriga nämnder.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande den 13 augusti föreslagit
att val- och förtroendemannanämnden beslutar att avdrag ska göras på
grundarvoden för de ledamöter och ersättare som varit frånvarande hälften
eller mer än hälften av ordinarie sammanträden enligt den av
kommunstyrelsekontoret upprättade förteckningen.
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§ 37

Rapport om eventuella anmälningar om hot och våld
mot förtroendevalda första halvåret 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Mikael Forssander meddelade att inga hot mot förtroendevalda har
inrapporterats under första halvåret 2014.

Justerandes sign
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§ 38

Dnr 2014-000013 105

Valet är ditt - sex filmer om vikten av att gå och rösta
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att
delegera till ordföranden att besluta om filmerna ska
publiceras.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med att informera om valen 2014 har ett antal elever på
Rodengymnasiets samhällsvetenskapliga program gjort sex filmer på temat
Valet är ditt – om vikten av att gå och rösta. Dessa är tänkta att publiceras på
kommunens hemsida i samband med valen men då filmerna är gjorda på
uppdrag av val- och förtroendemannanämnden är det viktigt att
slutprodukten godkänns av nämnden innan de publiceras. Målgruppen för
samtliga filmer är förstagångsväljare och tar upp de frågor som ungdomarna
tycker är viktiga. Vid nämndens förgående sammanträde var endast fyra
filmer klara för godkännande och vid dagens sammanträde var inte de
resterande två filmerna tillgängliga varför nämnden inte kunde ta beslut i
frågan. Nämnden beslutade därför att delegera åt ordföranden att besluta om
filmerna skulle publiceras.
Tjänstemannaberedning
Kommunstyrelsekontoret har i ett tjänsteutlåtande den 13 augusti föreslagit
att val- och förtroendemannanämnden att nämnden godkänner de två
kvarvarande filmerna.
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§ 39

Dnr 2014-000001 001

Redovisning av delegationsbeslut 2014
Val- och förtroendemannanämndens beslut
Att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Beslutsunderlag
Ordföranden i val- och förtroendemannanämndens beslut om ersättning för
förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda, daterad den 18 augusti 2014.
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