SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (22)

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Gläntan kl 18.30 - 19.30

Beslutande

Se uppropslista

Övriga deltagare

Annica Månsson, kommunsekreterare
Joachim Krüger, ekonomichef
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, § 47
Anders Steffen, revisor
8 åhörare
Närvarande ersättare
Mari-Anne Runesson (KD), Sune Lang (S)

Utses att justera

Sarah Andersson (S) och Lena Schenström (C)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2014-10-07, kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

...................................................................................................................................................

47-63
...........................

Annica Månsson
Ordförande

Paragrafer

...................................................................................................................................................

Thorsten Åstrand (C)
Justerande

.....................................................................................................................................................................................................................................

Sarah Andersson (S) och Lena Schenström (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Datum för
anslagets uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Datum för
anslagets nedtagande

Kommunkontoret

...................................................................................................................................................

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Björn Östberg (M)
Vakant (M)
Ralph Veltenaar (M)
Anders Nordlander (M)
Thorsten Åstrand (C)
Birger Larsson (C)
Marit Rempling (C)
Birgitta Åstrand (C)
Lena Schenström (C)
Stig Mörtman (FP)
Dan Brodin (KD)
Magnus Jonsson (S)
Anna Schönning (S)
Staffan Nordqvist (S)
Carina Löfgren (S)
Nils-Erik Henningsson (S)
Pia Hemgren-Krantz (S)
Tord Horn (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Sarah Andersson (S)
Sölve Malm (S)
Johan Stark (S)
Stefan Sandberg (S)
Yvonne Wendlius (S)
Ulf Henningsson (S)
Anders Hallman (V)
Markku Kalliokoski (V)
Ove Krantz (MP)
Lena Lindqvist (SD)
Vakant (SD)
Ersättare
Vakant (M)
Vakant (M)
Per-Olof Uhrus (C)
Magnus Hålén (C)
Gunnar Larsson (C)
Bo Stenbeck (FP)
Katarina Bolander (FP)
Mari-Ann Runesson (KD)
Vakant (KD)
Mats Åstrand (S)
Linda Nyholm (S)
Börje Olsson (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Irene Bogren (S)
Peter Åberg (S)
Gunilla Persson (S)
Sune Lang (S)
Doris Kalliokoski (V)
Anders Hallman (V)
Evan Lager (MP)
Vakant (MP)

Närv

Frånv
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Ersättare för Birger Larsson (C)

X

Ersättare för Marit Rempling (C)

X

Ersättare för Anna Schönning (S)

X

Ersättare för Johan Stark (S)

X

Ersättare för Ove Krantz (MP)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning § 47-62
§

47

FRAMTIDENS CENTRUM – INFORMATION
§

48

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2014
§

49

ARVODESREGLEMENTE 2015-2018
§

50

FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION TILL
FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)
§

51

ÅRSREDOVISNING 2013 – ANNA OCH PER G BERGGRENS STIFTELSE
§

52

ÅRSREDOVISNING 2013 – JÄDERBERGS STIFTELSE
§

53

AVVECKLINGSPROCESS – REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG
§

54

FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE ARVODESKOMMITTÉN
§

55

FYLLNADSVAL – LEDAMOT I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
§

56

TAXA LOKALHYROR
§

57

ÄNDRING AV SKOLSKJUTSREGLEMENTE
§

58

GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
§

59

NY DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I
PERSONALÄRENDEN
§

60

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE - REVIDERING
§

61

ANMÄLAN AV MOTION – HABILITERINGSERSÄTTNING
§

62

RAPPORTER
§

63

THORSTEN ÅSTRAND (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

47

FRAMTIDENS CENTRUM – INFORMATION
Ärende
Bygg- och miljöchef Charlotta Ryd informerar om det pågående projektet Framtidens Centrum.
Syftet med projektet:


Att skapa ett attraktivt och funktionellt centrum för att möjliggöra handelns utveckling i Ockelbo.



Utveckla arbetsmetoder för att involvera medborgare och näringslivs i samhällsplaneringen, för
att skapa en attraktiv miljö.



Att stärka samverkan inom centrumplanering i regionen.

Projekttid:
Totalt kostnad:
Sökt och beviljat belopp

2013-11-01 – 2015-10-31
1 158 000 kronor
500 000 kronor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

48

DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2014
Ärende
Lagen föreskriver att kommunerna ska göra minst ett delårsbokslut per år och om det upprättas
endast ett delårsbokslut ska perioden omfatta minst sex månader.
Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB sammanställer delårsbokslut per 30 juni varje år.
I koncernen ingår även Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB.
Beslutsunderlag
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-09 10.
Kommunstyrelsen § 107/14.
Inlägg i debatten
Magnus Jonsson (S), Stig Mörtman (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslut per 30 juni 2014 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

49

ARVODESREGLEMENTE 2015-2018
Ärende
Arvodesreglemente för nästa mandatperiod 2015-2018 ska tas fram. Arvodeskommittén har träffats
vid tre tillfällen och enligt fastställd tidplan arbetat fram ett förslag till reglemente för kommande
mandatperiod. Diskussioner och genomgång av gällande reglemente med förslag till revideringar
har genomförts.
Beslutsunderlag
Arvodeskommittén § 2/14, § 6/14
Ekonom Ann-Sofie Stenssons tjänsteskrivelse 2014-08-18
Arvodeskommittén § 10/14
Kommunstyrelsen § 111/14.
Yrkanden
Stig Mörtman (FP)
I första hand återremiss för justering av oppositionsersättningen. I andra hand avslag. Se skriftlig
reservation.
Nils-Erik Henningsson (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter propositon på Stig Mörtmans avslagsyrkande kontra Nils-Erik
Henningssons bifallsyrkande och finner att Nils-Erik Henningssons yrkande bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget till Arvodesreglemente 2015-2018 godkänns.
Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Stig Mörtmans yrkande reserverar sig Stig Mörtman (FP) och Dan
Brodin (KD).

Skriftlig reservation från Stig Mörtman. Se bilaga 1.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7 (22)

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

50

FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION TILL
FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL)
Ärende
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att 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 uppdrag inte har
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare
PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med
bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen
finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta.
För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL.
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Beslutsunderlag
Arvodeskommittén § 3/14, § 7/14
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:75
Ekonom Ann-Sofie Stensson och personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2014-08-18
Arvodeskommittén § 12/14.
Kommunstyrelsen § 113/14.
Yrkanden
Stig Mörtman (FP)
Förändringen ska gälla alla som tillträder ett uppdrag efter valet 2014. Se skriftlig reservation.
Nils-Erik Henningsson (S)
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Nils-Erik Henningssons yrkande bifalls.
Kommunfullmäktiges beslut
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga antas med giltighet fr o m 2015-01-01.
Reservationer
Mot beslutet och till förmån för Stig Mörtmans yrkande reserverar sig Stig Mörtman (FP) och Dan
Brodin (KD).
Skriftlig reservation från Stig Mörtman. Se bilaga 2.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

51

ÅRSREDOVISNING 2013 – ANNA OCH PER G BERGGRENS STIFTELSE
Ärende
2013 års årsredovisning och verksamhetsberättelse för Anna och Per G Berggrens stiftelse
föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 94/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkänns.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9 (22)

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

52

ÅRSREDOVISNING 2013 – JÄDERBERGS STIFTELSE
Ärende
2013 års årsredovisning och verksamhetsberättelse för A F Jäderbergs stiftelse föreligger.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 95/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

53

AVVECKLINGSPROCESS – REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG
Ärende
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat hur förbundet skall
avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16 § att förbundet skall träda i likvidation om
medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall
verkställa likvidationen i egenskap av likvidator och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla
skulder har betalats och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en regionstyrelse from
2015-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att medlemmarna är överens om en annan
hantering utan att ett nytt fullmäktige behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom
beslut i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen § 205/14.
Kommunstyrelsen § 96/14.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01

2.

Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator

3.

Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

54

FYLLNADSVAL – ERSÄTTARE ARVODESKOMMITTÉN
Ärende
Ny ersättare i arvodeskommittén efter Owe Hellberg (V) ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 97/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Markku Kalliokoski (V)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

55

FYLLNADSVAL – LEDAMOT I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Ärende
Per-Olof Uhrus har i skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 98/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Panth (C) – ledamot
Staffan Åkesson (C) – ersättare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

56

TAXA LOKALHYROR
Ärende
Perslundaskolans kök, aula och matsal kommer inte att vara tillgängliga för uthyrning under
ombyggnadstiden som beräknas pågå från juni 2014 till och med augusti 2015. Behov föreligger
därför av justering i taxekatalogen.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-04-22.
Utbildnings- och kulturnämnden § 36/14.
Kommunstyrelsen § 100/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Ny taxa för lokalhyror enligt föreliggande förslag godkänns att gälla retroaktivt från och med juni
2014.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14 (22)

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

57

ÄNDRING AV SKOLSKJUTSREGLEMENTE
Ärende
Skolskjutsreglemente för Ockelbo kommun beslutades (KF 120507 § 39), förskoleklassen omfattas
ej. Frågan om att ändra reglementet så att elever i förskoleklass omfattas har på senare tid
aktualiserats.
Beslutsunderlag
Skolskjuts för elever i förskoleklass? – Kostnader och konsekvenser 2013-11-22.
Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse 2014-08-13.
Utbildningsnämnden § 52/14
Kommunstyrelsen § 118/14.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Skolskjutsreglemente för Ockelbo kommun ändras till att även omfatta elever i förskoleklass.

2.

Det kilometeravstånd som skall gälla för förskoleklass skall vara samma som för årskurs
1-3, d v s minst 2 km.

3.

Ändringen skall gälla från och med januari 2015.

4.

Finansieringen hänförs till budgetprocessen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

58

GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Ärende
Ockelbo kommuns nuvarande avtal med Gävle Dala företagshälsa löper ut 2014-12-31. Gävle Dala
företagshälsa kommer att upphöra då och landstinget Gävleborg bildar en gemensam nämnd med
Gävle kommun from 2014-05-01 och övertar alla befintliga avtal som har tecknats med Gävle Dala
företagshälsa.
Beslutsunderlag:
Personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2014-08-26
Kommunstyrelsen § 114/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun går med i den gemensamma nämnden för företagshälsovård.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

59

NY DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I
PERSONALÄRENDEN
Ärende
Nu har alla förvaltningar ett ”eget” dokument för delegeringar i personalärenden. Innehållet är
ungefär lika men dokumenten ser olika ut. Att ha ett kommunövergripande dokument som gäller för
alla förvaltningar är både enklare och tydligare.
Beslutsunderlag:
Personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2014-09-09
Kommunstyrelsen § 115/94,
Kommunfullmäktiges beslut
Delegationsordningen för kommunstyrelsen och nämnderna i personalärenden godkänns efter
redaktionella ändringar.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

60

UPPVAKTNINGSREGLEMENTE - REVIDERING
Ärende
Ockelbo kommun nuvarande reglemente för kommunal uppvaktning är daterad 1996-11-26 och bör
revideras.
Värdet för minnesgåvor har höjts med 1 000 kronor.
Beslutsunderlag
Personalchef Monica Wåhlströms tjänsteskrivelse 2014-09-03.
Kommunstyrelsen § 116/14.
Kommunfullmäktiges beslut
Revideringen av reglementet för kommunal uppvaktning i Ockelbo kommun godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-10-06

Kommunfullmäktige
§

61

ANMÄLAN AV MOTION – HABILITERINGSERSÄTTNING
Ärende
Stig Mörtman (FP), Dan Brodin (KD) och Anders Nordlander (M) har inkommit med följande motion:
”Den 1 januari 2012 togs habiliteringsersättning bort efter ett beslut av socialnämnden. Anledningen
var att nämnden på så vis kunde spara 70 000 kronor, samt spara in på tidskrävande
administration. Habiliteringsersättning är en ersättning som utgått till personer med fysiska
funktionshinder som deltar i daglig verksamhet.
Av förarbetena till LSS framgår det att den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning. Syftet
med ersättning är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska
likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut ersättning. Personer i daglig
verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande, t.ex. för arbetsresor och lunch. Det har
också framkommit i kartläggningar att habiliteringsersättningen upplevs som betydelsefull och viktig
för självkänslan hos den enskilde.
I början av 2014 lämnade statsrådet Maria Larsson i riksdagen följande svar till Tomas Eneroth (S)
angående kartläggning av habiliteringsersättning.
“I öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 redovisas att av samtliga
kommuner som deltagit i undersökningen (93 procent av totalt 321 kommuner och stadsdelar)
uppger 89 procent att de betalar habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet.”
Tyvärr tillhör Ockelbo den minoritet av kommuner som inte betalar ut denna ersättning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:


att Ockelbo kommun återinför habiliteringsersättningen”

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§

62

RAPPORTER



Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten och ekonomin



Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och enligt § 9 lag om
städ och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2, 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
§

63

THORSTEN ÅSTRAND (C)
Ärende
Vid dagens sammanträde begär Thorsten Åstrand (C) ordet och meddelar att detta är hans sista
kommunfullmäktigesammanträde i Ockelbo kommun efter 31 år.
Thorsten tackar för gott samarbete under de gågna åren.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Reservation

Bilaga 1

Oppostionsersättning
I det nya förslaget till arvodesreglemente för Ockelbo kommun finns upptaget om
oppositionsersättning. Intentionen med oppositionspengarna är att sätta av medel för att ge
oppositionen insyn i den kommunala verksamheten.
Men när ett parti genom samarbete, ett samarbete som är ägnat att skapa majoritet, har insyn i en
kommunala verksamheten, med vilken grund berättigar detta då till oppositionsersättning? Nu kan
det hävdas att man inte gör något fel ty i Arvodesreglementet finns en intressant skrivelse som
verkar vara tillkommen enbart för detta syfte.
”Om skriftligt avtal om valsamverkan finns med det parti som utser kommunstyrelsens ordförande
ska oppositionsersättning inte utgå till det eller de partier som ingår i valsamverkan. Teknisk
valsamverkan har ingen inverkan på oppositionsersättningar.”
Med anledning av detta tillägg är det högst troligt att det aldrig funnits eller aldrig kommer finnas
några skriftliga avtal om samverkan men när det i praktiken finns majoritetssamarbete gör det att
oppositionsbegreppet sätt ur spel. Genom att ha ett krav som ingen kommer att uppfylla eller ens
försöka uppfylla är det orimligt och när utfallet blir ytterst tveksamt bör det förhindras.
Det går därför att komma runt intentionen och därmed få ersättning som man rimligen inte ska ha
möjlighet till. Man kan inte både äta kakan och samtidigt ha den kvar eller man kan inte vara i
majoritet och samtidigt vara i opposition! Det blir snarare en fråga om en samarbetskompensation
eller belöning.
Vi har både läst och hört under innevarande mandatperiod tal om stabil majoritet men även nu efter
valet om ett fortsatt samarbete för att bibehålla stabiliteten.
Det går inte att hävda att man insyn saknas om det exempelvis finns delaktighet i beredningar,
presidier eller andra engagemang. Här ges medel till part som genom sitt engagemang i en
majoritet redan har stor insyn och det går inte att jämföra det med oppositionspartiernas
möjligheter.
I skattebetalarna och medborgarnas ögon rimmar det illa att det på detta tveksamma sätt går att få
tillgång till kommunala medel.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på i första hand återremiss för justering och i andra hand
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Stig Mörtman
Folkpartiet Liberalerna

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda
Med nuvarande SKL-modell, som de flesta kommuner och landsting hittills följer, kan en politiker gå
i pension vid 50 års ålder och vara försörjd av sin kommun eller landsting tills ålderspension börjar
betalas ut. Den som är lite finurlig kan starta en egen firma och låta inkomsterna stanna i firman för
att istället leva på pensionen. Om så har skett i Ockelbo vet jag inte men exempel på det finns bla i
våra grannkommuner!
Som vi ser det är det här bara ett skott i luften från den styrande majoriteten, eller är det så att de
avser att ändra uppfattning i frågan om oppositionsråd? Något vi föreslagit men som majoritet inte
ansåg ur en demokrati aspekt vara nödvändig!
Förslaget på nya bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda påverkar
inte Ockelbo kommun under denna mandatperiod. Exempelvis kan nu sittande kommunalråd avgå
vid 50 år ålder och bli försörjd av skattebetalarna liksom hans föregångare tills hans
ålderspensionen betalas ut.
Vår uppfattning är att det nya förslaget ska vara så utformat att exempelvis även nu sittande
kommunalråd också ska omfattas av det förändrade pensionsvillkoren när det väl träder i kraft.
Genom att göra förändring innan nya uppdrag tilldelas ges de som idag innehar ett politiskt
förtroendeuppdrag, som omfattas av förändringen, möjligheten att välja om man är beredd att
acceptera den förändringen.
Vidare är det upp till varje kommun att själv välja om man vill följa SKL:s rekommendationer eller att
göra egna, kompletterar med tillägg eller liknande. Att påstå att något annat visar på enbart
okunskap.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi därför på att denna förändring naturligtvis ska gälla alla
som tillträder ett uppdrag efter valet 2014.
Stig Mörtman
Folkpartiet Liberalerna

Utdragsbestyrkande

