Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(7)

Sammanträdesdatum

2018-04-17
Personalutskottet
Plats och tid

Sammanträdesrum A, kl. 14:00-14:30

Beslutande

Ledamöter

Håkan Englund (S), ordförande
Mikael Jonsson (M)
Jennie Forsblom (KD)

Tjänstgörande ersättare

Jan-Åke Lindgren (S) tjänstgör för Yoomi Renström (S)
Hans Jonsson (C) tjänstgör för Björn Mårtensson (C)
Övriga närvarande

Personalchef Mona Persson
Personalkonsult Maria Kihlström
Kommunsekreterare Kristoffer Baas

Justerare

Hans Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2018-04-23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristoffer Baas

Ordförande
Håkan Englund

Justerare
Hans Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunsekreterarens kontor

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Kristoffer Baas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-15
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§3

Dnr 2018/00021

Godkännande av dagordning
Personalutskottets beslut
Personalutskottet godkänner dagordningen.
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§4

Dnr 2018/00219

Elektronisk utrustning för förtroendevalda
Personalutskottets beslut
1. Personalutskottet uppdrag lämnas till kommunsekreteraren att
revidera reglementet för surfplattor och att i detta reglemente även
ska ingå övrig teknisk utrustning för politiker. Uppdraget ska
behandlas innan nya kommunfullmäktige tillträder
2. Följande politiker ska ha mobiltelefon, bredband och dator:
ordförandena i respektive nämnd, kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden samt
oppositionsråd. Deras surfplattor kan som alternativ ersättas med
bärbara datorer.
3. ADSL/Bredband avslutas för de politiker som inte tillhör
ovanstående grupp från 2018-12-31. De politiker som bredbandet
kvarstår för står kommunen för en uppkoppling motsvarande
hastigheten 10/10 mbit/s.
4. Kostnaderna för politikernas tekniska utrustning ska ligga under
kommunstyrelseförvaltningen för att uppföljning och budgetering ska
fungera på ett likvärdigt sätt.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Englund (S) gör följande tilläggsyrkande:
2. Följande politiker ska ha mobiltelefon, bredband och dator:
ordförandena i respektive nämnd, kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande och vice ordföranden samt
oppositionsråd. Deras surfplattor kan som alternativ ersättas med
bärbara datorer.
Hans Jonsson (C) gör följande tilläggsyrkande:
3. ADSL/Bredband avslutas för de politiker som inte tillhör
ovanstående grupp från 2018-12-31. De politiker som bredbandet
kvarstår för står kommunen för en uppkoppling motsvarande
hastigheten 10/10 mbit/s.
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Beslutsgång
Personalutskottets ordförande frågar om personalutskottet antar eller avslår
Håkan Englunds (S) ändringsyrkande och finner att personalutskottet antar
det.
Personalutskottets ordförande frågar om personalutskottet antar eller avslår
Hans Jonsson (C) ändringsyrkande och finner att personalutskottet antar det.
Ärendet
I sina uppdrag är politiker beroende av elektronisk utrustning. Under den
senaste mandatperioden har en digitalisering av handlingar till nämnder,
kommunstyrelse och fullmäktige skett varför politikerna utrustats med
surfplattor för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Kvar finns dock olika system
sedan tidigare mandatperioder och frågan kring vad politiker behöver för att
kunna fullgöra sina uppdrag bör därför tas ställning till innan nästa
mandatperiod träder i kraft.
Nulägesbeskrivning
Fullmäktige antog 2015-06-01 ett reglemente för förtroendevaldas
användning av surfplattor. Reglementet säger följande:
Ovanåkers kommun ska stå för surfplattor, skydd för surfplattor och ett 2 GB
abonnemang/ mån. I nuläget har 65 politiker surfplattor med ett fast
abonnemang på 10GB. Därutöver betalar kommunen ADSL/bredband för de
politiker som tillhör kommunstyrelsen.
Under nuvarande mandatperiod har inga datorer eller skrivare lämnats ut till
politiker enligt IT avdelningen.
De förtroendevalda som har mobiltelefoner är i nuläget följande:

Justerandes sign

-

Socialnämndens ordförande: mobiltelefon och bärbar fax via
nämnden.

-

Miljö och byggnämndens ordförande: telefon via nämnden

-

Barn och utbildningsnämndens ordförande: telefon via
kommunstyrelsen i sitt uppdrag som 1:e vice ordfördande

-

Kommunstyrelsens ordförande: telefon i sin egenskap av
kommunstyrelsens ordförande

-

Tekniska nämndens ordförande: har inget abonnemang via nämnden
däremot via sin funktion som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Utdragsbestyrkande
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Enligt skatteverket avses med elektronisk utrustning mobiltelefon, dator,
läsplatta och router. För att sådana inte ska förmånsbeskattas krävs att det är
av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter. Även om politiker inte innehar en anställning i formell
mening så krävs att de har tillgång till surfplatta för att kunna fullgöra sitt
uppdrag.
Om en arbetsgivare tillhandahåller en anställd en förmån som innebär en
besparing av privata levandsomkostnader uppkommer normalt en
skattepliktig förmån. Kommunstyrelsens förtroendevalda politiker hade och
har fortfarande innan läsplattornas ersättning för ADSL
uppkoppling/bredband för att kunna utföra sina uppdrag.
Surfplattorna och mängden surf är tillfyllest för att den förtroendevalde i en
nämnd eller styrelse ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Att vara ordförande i en nämnd innebär andra krav än att vara förtroendevald
i en nämnd. Hemmet är deras arbetsplast och kraven för utrustning kan
variera utifrån vilken nämnd det är, men generellt är att de förväntas ha en
annan kommunikation med allmänheten, sin nämnd och chefen för
förvaltningen som inte enbart kan tillgodoses med en surfplatta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mona Persson 2018-04-10
Skickas till
För kännedom: Nämndsekreterare, kommunsekreteraren och IT-chef.
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§5

Dnr 2018/00220

Antagande av Tillämpningsanvisningar - Omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Personalutskottets beslut
Tillämpningsanvisningarna för OPF-KL antas att gälla from 2018-07-01.
Ärendet
Från och med 2015 gäller pensionsavtalet OPF-KL för kommunens
förtroendevalda enligt beslut i kommunfullmäktige Dnr 2014.211.
Förtroendevalda som redan har uppdrag eller har haft tidigare uppdrag i
kommunen men nytillträder efter 2014 år val omfattas av de tidigare
bestämmelserna i PBF.
Kommunfullmäktige utsåg i samband med antagande av OPF-KL
kommunstyrelsen, med möjlighet att delegera, att även fortsättningsvis vara
pensionsmyndighet d.v.s. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och
tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.
OPF-KL som avtal innebär att den lokala pensionsmyndighetens roll större
än tidigare då det är den som ska göra bedömningen av vilka aktiva
omställningsinsatser den individuelle förtroendevalda ska få. Det är också
den lokala pensionsmyndigheten som avgör om förlängt omställningsstöd
ska utgå och eventuella gränsdragningstolkningar. För att underlätta i detta
arbete har tillämpningsanvisningar tagits fram i samarbete med KPA
pension.
Beslutsunderlag
Kommentarer till Förslag om bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilaga 131020
Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, 2018-03-26
Skickas till
För kännedom: Personalavdelningen och politiska partierna
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