
Björn Gillbergs reservation ang. Upphandlingspolicy - ärende 2 
Jag reserverar mig mot att ärendet skall avgöras i dag. Nu förelagen policy är inte förenlig med 
SFAB:s bolagsordning och strider mot aktiebolagslagen, Kommunstyrelsens ledamöter borde ha fått 
tagit del av revisorernas yttrande i frågan och SFABs yttrande innan man gick till beslut. 
 
På ovanstående grunder reserverar jag mig mot beslutet att antaga policyn med det tillägg som 
föreslogs av Tobias Eriksson och antogs. Tillägget skapar enkom förvirring om vad som skall gälla för 
SFAB. 
 
 
Björn Gillbergs reservation ang. Riktlinjer för upphandling…. - ärende 3 
Jag reserverar mig på samma grunder som under ärende 2 mot att riktlinjerna också skall gälla för 
SFAB. 
 
 
Björn Gillbergs reservation ang. Finanspolicy - ärende 4 
Jag reserverar mig mot att rubricerad policy antogs utan av mig yrkat tillägg under pkt 8 - förvaltning 
av stiftelsekapital. De stiftelser/fonder som lyder underkommunstyrelsen förvaltade per 31/12 2020 
totalt 52,724 MSEK. Av årsredovisningarna framgår, att de två största stiftelserna, d.v.s. Stiftelsen 
Adolf och Emma Perssons fond samt Stiftelsen Soial Samfund 5 Lysvik under 2020, tillsammans sålt 
värdepapper för tillhopa 24,178 MSEK samt förvärvat värdepapper för tillhopa 26,351 MSEK.  
 
Med andra ord rör det sig om en aktiv förvaltning, som Ks ytterst bär ansvaret för. Hitintills har 
kommunstyrelsen nöjt sig med att årligen underteckna årsredovisningar med tillhörande 
förvaltningsberättelser. Med tanke på kommunstyrelsens ansvar bör styrelsen mera aktivt utöva 
inflytande över förvaltningen. Mitt förslag om ett tillägg under akt 8 lydande ””Förvaltning av 
stiftelsers/fonders kapital sker i samråd mellan ekonomichefen och Ks och prövas därvid årligen”  är 
rimligt. 
 
 
Björn Gillbergs reservation ang. Pensionspolicy - ärende 6 
I nuet har alla kommunanställda med lön över 8,5 basbelopp möjlighet, att välja en alternativ 
pensionslösning. Möjligheten har nyttjats av 7 medarbetare, men skulle kunna nyttjas av 27 
medarbetare. Det är direkt diskriminerande mot dessa 27 kommunanställda, att nu begränsa 
förmånen att välja en alternativ pensionslösning till att gälla endast för förvaltningschef, personal- eller 
ekonomichef samt övriga deltagare i kommunledningsstaben. Juridiska hinder för att behålla den 
”gamla" ordningen föreligger ej. Det kostar dessutom inte kommunen något att behålla denna 
generösa ordning. 
 
 
Björn Gillbergs reservation ang. Byskolegaranti - ärende 14 
Jag reserverar mig till förmån för SDs yrkande, att en byskolegaranti skall återinföras i 
kommunstrategin. Även om nuvarande strategi gäller t.o.m. 2025, så finns inget hinder för, att innan 
dess revidera strategin enligt yrkandet. 
 
 

 


