
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-08-25 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:00 
 
Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) 
 Tommy Borg (S) Helena Brink (C) 
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 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Kenneth Forssell (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers Stig Andersson (V) 
 Birgitta Ek (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Maria Andersson (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Jan Hedlund (M) Maud Jonsson (FP) 
 Desiré Eriksson (M) Karin Jansson (MP) 
 Erik Nygren (M) László Gönczi (MP) 
 Christer Sjöström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Benny Bergström (SD) 
 Kennet Hedman (M) Lars Björkbom (KD) 
 Marie-Louise Hellström (M) tjg ers 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Malin Ängerå (S) och  Jan Hedlund (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-08-29 
 
 
Underskrifter  
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 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
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 Malin Ängerå 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jan Hedlund 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-08-25 
 
Datum för anslags upprättande 2014-08-29 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-09-20 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 119 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 120 
 
Justerare 
 
Malin Ängerå (S) och Jan Hedlund (M) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den 29 augusti 2014, kl 13:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 121 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 augusti 2014. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 augusti i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om en motion och två medborgarförslag samt ett 
ärende om extra sammanträde med fullmäktige får upptas på dagordningen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Tommy Olsson (C) till ny ersättare 
i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden. 
 
§ 122  
 
Ledamöternas korta frågor 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om kommunfullmäktiges beslut om soptaxa. 
 
Ordförande i Ljusdal Renhållning AB, Örjan Fridner (S), svarar på frågan. 
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Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om hemsjukvården. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan. 
 
Helena Brink (C) ställer en fråga om kallbadhuset vid Folkparken. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande, Jonny Mill (SRD) svarar på frågan. 
 
Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om strategi för tömningsintervaller på 
återvinningsstationerna i Los.  
 
Ordförande i Ljusdal Renhållning AB, Örjan Fridner (S), svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Singoalla Livingstone ställer en fråga om det finns en projektändring till Leader när det gäller 
ansökan Musik som motor för tillväxt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 123 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014. 
 
2.  Pensionsmyndighetens (kommunstyrelsen) uppdrag är att besluta om såväl  
 aktiva åtgärder som ekonomiskt stöd.  
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting fattade den 20 oktober 2013 beslut om en ny modell för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas i 
kommuner, landsting och regioner från och med valet 2014 och tillämpas på förtroendevalda 
som nytillträder ett eller flera uppdrag 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsen remitterade den 6 februari 2014, § 34 ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för yttrande. 
 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår den 16 april 2014, § 9: 
 
1.  Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas 

att gälla från och med valet 2014 med följande undantag: 
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd. Meningen ”Det första årets utbetalning av 
ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster” stryks. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 157: 
 
1.  Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF- KL) antas 

att gälla från och med valet 2014 med följande undantag: 
§ 4  Stycke 6 ändras till: Ekonomiskt omställningsstöd samordnas med förvärvs-
inkomster. Ett prisbelopp undantas från samordning.  
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 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 123 forts. 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 157 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 82 
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 34 
Kommunledningskontorets skrivelse 23 januari 2014  
Kommunledningskontorets skrivelse 25 november 2013 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 20 oktober 2013 
 
Yrkanden 
 
Björn Brink (C):  
 

1. Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014. 
 

2. Pensionsmyndighetens (kommunstyrelsen) uppdrag är att besluta om såväl 
aktiva åtgärder som ekonomiskt stöd.  
 

Karin Jansson (MP): I första hand ska ärendet återremitteras för klargöranden. I 
andra hand yrkas att ekonomiskt omställningsstöd ska utges i högst ett år. 
 
Markus Evensson (S): Nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014. 
 
Leif Hansen (SRD): Inget prisbasbelopp ska undantas från samordning.  
 
Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
László Gönczi (MP): I § 1 ”Tillämpningsområde” ska ”för första gången” strykas.  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. Ärendet 
ska således avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Brinks m f 
yrkande om att nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF- KL) antas att gälla från och med valet 2014. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0508/13 
 
§ 123 forts. 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) gällande från och med valet 2014 
 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Brinks yrkande om att 
pensionsmyndighetens uppdrag är att besluta om såväl aktiva åtgärder som ekonomiskt stöd. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att § 1 
stryka orden ”för första gången”. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande 
om att inget prisbasbelopp ska undantas från samordningen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att ekonomiskt omställningsstöd ska utges i högst ett år. Ordföranden finner 
att kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Reservationer 

Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP) till förmån för egna yrkanden. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Personalchefen 
Författningssamling 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 124 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 

kommun antas. 
 
2.  I reglementet ändras handikappad förtroendevald till förtroendevald med  
 funktionshinder. 
 
3.   Stycket ”Rätt till andra ersättningar” stryks. 
 
4.  Stycket ”Ledamot med särskilt uppdrag som utskottsordförande eller dylikt” stryks. 
 
5.  Frågor om tolkning och bestämmelser om reglemente och avodesbestämmelser avgörs av  
 kommunstyrelsen. 
 
6.  Under stycke ”Ersättning för förlorad pensionsrätt” tillförs Bestämmelser om  
 omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) gäller från och med valet  
 2014. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska valberedningen senast under april 
månad bereda ärenden om arvoden till förtroendevalda inför en ny mandatperiod. 
 
Valberedningen har den 16 april 2014, § 10 lämnat förslag till reglemente och 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 158 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 81 
Valberedningens protokoll 16 april 2014, § 10 
Förslag till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun. 
Valberedningens protokoll 11 april 2014, § 8 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 124 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Stycket ”Rätt till andra ersättningar” stryks.  
 
Stycket ”Ledamot med särskilt uppdrag som utskottsordförande eller dylikt” stryks. 
 
Björn Brink (C): Bifall till Markus Evenssons yrkanden. 
 
Tolkning av bestämmelserna ska avgöras av kommunstyrelsen. 
Karin Jansson (MP): Stycke 4 under rubrik Utbildning: Ändra” har skyldighet” till 
”bör”. 

Stycke 3 under rubrik Partirepresentanter: Ändra ”ska” till ”bör”. 

Stycke 2 under rubriken Barnpassning: Stryk andra stycket ” barnpassning ska 
anvisas av kommunens barnomsorgspersonal. Kostnaden bestrids av kommunen.” 

Under rubriken Allmänt ska han/hon ändras till hen. 

För deltagande i kurser och konferenser samt för ej tjänstgörande ersättare ska 
halvt arvode utgå. 
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sören Görgård (C): Bifall till Markus Evenssons yrkande om att stryka stycket ”Rätt till andra 
ersättningar”. 
 
Laszlo Gönczi (MP): Ersättningarna ska räknas om och skrivas i förhållande till kommunens 
medianlön. 
 
Kommunen ska ha ett eller flera oppositionsråd. 
 
Jan Hedlund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Stycket Rätt till andra ersättningar ska revideras enligt följande: 
Heltidsarvoderad förtroendevald har, utöver arvode för kommunfullmäktige, inte rätt till 
någon ersättning i samband med uppdrag i kommunens nämnder, delegationer, kommittéer, 
beredningar, partirepresentantmöten, bolag, stiftelser och regionala organ. 
 
Deltidsarvoderad förtroendevald har rätt till ersättning för ovanstående uppdrag upp till högst 
heltid (dvs 70% av riksdagsarvodet eller motsvarande arvode). 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-08-25 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

11 

 
 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 124 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 
Under rubriken ”Ledamot med särskilt uppdrag som utskottsordförande eller dylikt”, stryk " 
detta kan beslutas av varje nämnd." Lägg till: ”Det står varje nämnd fritt att till 
kommunfullmäktige ansöka om detta" 
 
Malin Ängerå (S): Bifall till Markus Evenssons yrkande. 
 
Benny Bergström (SD): Stycket ”Rätt till andra ersättningar” stryks. 
 
Rubriken ”Fasta månadsarvoden” ska revideras enligt följande: För att i detta sammanhang 
räknas som månadsarvoderad krävs ett arvode om 20% eller högre. 
 
Ajournering begärs. Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Laszlo Gönczis yrkande om att 
ersättningarna ska räknas om och skrivas i förhållande till kommunens medianlön. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att för deltagande i kurser och konferenser samt för ej tjänstgörande ersättare 
ska halvt arvode utgå. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att i stycke 4 under rubrik Utbildning ändra” har skyldighet” till ”bör”. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att i stycke 3 under rubrik Partirepresentanter ändra ”ska” till ”bör”. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande 
om att stryka stycke 2 under rubriken Barnpassning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om att kommunen ska ha ett eller flera oppositionsråd. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
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Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 124 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 

Ordföranden ställer Karin Janssons yrkande gällande rubriken ”Ledamot med 
särskilt uppdrag som utskottsordförande” mot Markus Evenssons m fl yrkande 
och mot kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställs Markus Evenssons m fl yrkande mot  
Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla  
Markus Evenssons m fl yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Markus Evenssons m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 24 Nej-röster mot 17 Ja-röster har kommunfullmäktige bifallit Markus 
Evenssons m fl yrkande om att stryka stycket. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD) och Thomas Wandel (SRD). 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Benny Bergströms 
yrkande om att revidera i stycket ”Fasta månadsarvoden”. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer Karin Janssons yrkande i stycket ”Rätt till andra ersättningar” 
mot kommunstyrelsens förslag och mot Markus Evenssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evensson m fl 
yrkande om att stryka stycket. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordföranden utser Markus Evenssons m fl yrkande till huvudförslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 124 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 
 
För att utse motförslag ställs Karin Janssons yrkande mot kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse kommunstyrelsens förslag till 
motförslag. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 24 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Markus Evenssons m fl yrkande om att stryka stycket. 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), 
Thomas Wandel (SRD) och Lars Björkbom (KD). 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Brinks yrkande om att 
tolkning av bestämmelserna ska avgöras av kommunstyrelsen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att anta reglementet i övrigt. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i föregående ärende att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från och med valet 2014. 
Ordföranden ställer därför under proposition om bestämmelsen kan införas under stycket 
”Ersättning för förlorad pensionsrätt”. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.   
 
Expediering 
Akt 
Löneenheten 
Författningssamling (efter revidering) 
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 Diarienummer 
   KS 0287/14 
 
§ 125 
 
Medborgarförslag gällande att inaktivera övergångsstället vid Älvvallen 
från 1 oktober till 30 april årligen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas på beredning till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren vill att övergångsstället vid Älvvallen årligen inaktiveras under 
tidsperioden 1 oktober- 30 april eftersom det då inte finns någon verksamhet på 
Älvvallen. 
 
Förslagsställaren menar att övergångsstället är till förfång för all tung trafik som 
ska bromsa ner till 40 km.  
 
Under nämnda tid bör 60 km gälla. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren  
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 Diarienummer 
   KS 0282/14 
 
§ 126 
 
Medborgarförslag om möjligheter för kommuninvånare som inte är 
anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas på beredning till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren vill att kommunen snarast utreder möjligheter för kommun-
invånare som inte är anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. 
Avsaknaden, menar förslagsställaren, av en representativ demokrati är en fara för 
just demokratin. 
 
Förslagsställaren vill gärna att man tittar på hur en tillväxtkommun som Ekerö har 
organiserat det politiska arbetet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 127 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas på beredning till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S) har lämnat en motion gällande 
bostäder till kommunfullmäktige.  
 
Motionärerna vill att kommunen snarast utarbetar en plan över hus 
bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör lösas, på kort och lång sikt. Motionärerna 
vill att kommunen på ett aktivt sätt behöver marknadsföra vilka tomter i 
kommunen som är möjliga att bebygga och vilka tomter som är direkt 
byggfärdiga. 
 
Motionärerna vill också att kommunen tillsammans med AB Ljusdalshem 
utarbetar en tydlig strategisk plan för trygghetsboenden samt ser över hur 
trygghetsboenden inför 2025-2035 skulle kunna omvandlas till vård- och 
omsorgsboenden. 
 
För att möjliggöra in- och omflyttning vill motionärerna att kommunen 
tillsammans med AB Ljusdalshem utreder behovet av både hyres- och 
bostadsrätter. 
 
Slutligen vill motionärerna också utreda utvecklingen av LIS, landsbygds-
utveckling i strandnära lägen, när det gäller bruk för boende. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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§ 128 
 
Fråga om extra sammanträde med kommunfullmäktige 20 
oktober 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Nyvalda kommunfullmäktige ska sammanträda för första gången den 20  
 oktober 2014, kl 18:00 
 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bestämmer avgående fullmäktige dag 
och tid för första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige. 
 
Ordförande föreslår att nyvalda fullmäktige sammanträder för första gången den 
20 oktober, för att då välja presidium och valberedning. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
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