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Motion - Ledning och styrning av Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Lennart Bohlander
(M) och Jonny Lundin (C).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna har röstat framgår
av voteringslistan på s. 2.
Ordförande finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Forts
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkande om bifall till motionen.
Jäv
Göran Norlander (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse bildades 2008. Stiftelsens uppgift är att
hantera delar kommunens pensionsskuld. Idag är stiftelsens åtagande de som
är födda 1942 och tidigare.
Stiftelsen styrelse består av tre ordinarie representanter från arbetsgivaren
och tre ordinarie representanter som är fackliga företrädare totalt 6 ordinarie
styrelseledamöter.
Idag så föreslår kommunfullmäktige vem som ska vara ordförande i
stiftelsen och övriga arbetsgivarrepresentanter utses av kommundirektören.
De olika fackliga organisationerna utser själva sina representanter.
En viktig förutsättning i stiftelsen är att arbetsgivaren och arbetstagare har
lika många representanter i styrelsen.
Pensionsstiftelser regleras enligt lag (1967:531) om tryggandet av
pensionsutfästelser. I denna lag framgår hur ledamöter ska väljas och att det
ställs krav på insikt och erfarenhet samt att personen i fråga ska vara lämplig
för uppgiften. En styrelsemedlem ska representera stiftelsen och inte en
politisk åskådning.
De förändringar som genomförs av stadgar eller personer måste godkännas
av finansinspektionen och varje förändring kostar ca 16 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-09-20 § 101
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-09-08
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