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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 56
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 57
Justerare
Malin Ängerå (S) och Torsten Hellström (M) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 5 april 2013
kl 13: 00 på kommunkansliet.
§ 58
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 mars 2013.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 mars 2013 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda en motion, en fråga
och en avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
§ 59
Ledamöternas korta frågor
Sören Görgård (C) ställer en fråga om det tematiska tillägget till översiktsplan
Järvsö.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar att han återkommer
med svar på denna fråga vid nästa sammanträde.
Karin Jansson (MP) ställer en fråga om flextidsavtal på kommunens boenden.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25

Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om kommunal viljeinriktning gällande
rovdjurspolitik.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om årets sommarpraktikplatser.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på den fråga om
arbetsmarknadspolitik som Björn Brink (C) ställde vid förra sammanträdet.

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25

§ 60

Redovisning från överförmyndarnämnden om hur nämndsuppdraget
fullföljs- verksamhet och ekonomi
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Överförmyndarnämndens ordförande Kurt Ericsson (S) informerar om hur
nämnden fullföljer sitt uppdrag, ekonomiskt och verksamhetsmässigt
-

sedan juni 2011 har Ljusdals, Bollnäs och Ovanåkers kommuner ett
samarbetsavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamheterna

-

kostnadsfördelningen är beräknad så att hälften av kostnaderna relateras
till invånarantal och hälften av kostnaden till antal ärenden:
• Bollnäs 53%
• Ljusdal 30%
• Ovanåker 17%

-

det finns i dagsläget inga problem att rekrytera gode män till Ljusdals
kommun:
• 166 st huvudmän har god man
• 22 st huvudmän har förvaltare
• 11 st ensamkommande ungdomar har god man
• 51 myndlingar samt korta uppdrag
• 144 ställföreträdare totalt

-

enligt föräldrabalken, som är den lagstiftning som styr överförmyndarverksamheten, har förordnade överförmyndare, gode män och förvaltare
rätt till ett skäligt arvode för sina uppdrag. Det har vidare rätt till ersättning
för de utgifter som skäligen ligger påkallade för uppdragets fullgörande.

-

Överförmyndaren bestämmer i vad mån den enskilde ska betala arvodet
och ersättning eller inte. Enligt huvudregeln gäller följande: om det inte
finns särskilda skäl för något annat, ska arvode och ersättning för utgifter,
inklusive de avgifter och skatter som utgår på dem, betalas med den
enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det
år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp eller hans
eller hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25

§ 60 forts.
-

prisbasbeloppet. Det innebär att endast de medel som överstiger detta får
användas till att betala arvode och ersättningar. I övriga fall betalar
kommunen arvode och ersättning för utgifter.

-

På det gemensamma överförmyndarkontoret arbetar fr o m 1 april 2013 tre
handläggare. SKL:s rekommendation är att handläggare inom denna
verksamhet inte bör handlägga fler än 220 ärenden per år för att garantera
bl a rättssäkerheten. Denna rekommendation har överskridits för
handläggarna redan sedan starten av samarbetsavtalet.

Beslutsexpediering
Akt

yppa

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

§ 61

Redovisning från myndighetsnämnden om hur nämndsuppdraget
fullföljs- verksamhet och ekonomi
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Myndighetsnämndens ordförande Rolf Paulsson (SRD) informerar om hur
nämnden fullföljer sitt uppdrag, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Information
ges om vad som görs på de enheter som rapporterar till nämnden:
Plan och bygg
• 507 bygglov och anmälanärenden 2012
• 68 lantmäteriärenden
• 688 beslut på delegation
• 23 nämndsbeslut
• 27 ärenden om strandskydd
• 1 juni 2012 fanns 70 ärenden rörande tomt/byggnader i ovårdat skick
registrerade. Av dessa är nu 46 avslutade.
Bemanningen på 3,15 inspektörtjänster bedöms som tillräcklig men med frånvaro,
föräldraledigheter m m så är enheten sällan fullbemannad.
Saker som släpar efter är främst utfärdande av slutbesked/slutbevis, tillsyn av
hissar och andra motordrivna anordningar, tillsyn av tillgängligheten till allmänna
platser och i allmänna lokaler, skyltpolicy och sammanhållen bebyggelse.
Miljöenheten
• Enhetens huvudområde omfattar tillsyn inom miljöfarlig verksamhet,
hälsoskydd och livsmedel men enheten förvaltar också naturreservaten i
kommunen, har tillsyn inom strålskydds- och kemikalielagstiftningen.
• Enheten består av 9 personer
• 1300 ärenden registrerades 2012
• 1020 ärenden har avslutats 2012
• Enheten gör idag ett stort arbete med de enskilda avloppen i kommunen.
Det finns i kommunen 4000 fastigheter med enskilda avlopp och 1000 av
dem bedöms som undermåliga. 900 fastigheter av dem har fått en
uppmaning av åtgärda sitt avlopp inom två år. Av dessa 900 har 300
åtgärdat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25

§ 61 forts.
•
•

Det finns inte tid och möjlighet att följa upp alla ärenden vilket har
medfört att tillsynen av tex undervisningslokaler, bad, fotvård, tatuerare
etc endast sker utifrån klagomål.
Utifrån den totala andelen tillsynsobjekt och antalet händelsestyrda
ärenden som inkommer under ett år är arbetsbelastningen sådan att en
utökning av personalstyrkan med en heltidstjänst är önskvärd.

Miljöenhetens tillsyns- och verksamhetsplan för 2013 presenteras.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0071/11
§ 62

Antagande av gatubelysningspolicy
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gatubelysningspolicyn antas.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 235, att återremittera
förslaget till gatubelysningspolicy till kommunstyrelsen.
Samhällsutvecklingsutskottet har fått i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till
policy.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 5 februari 2013, § 28 att gatubelysningspolicyn antas.
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 178 att gatubelysningspolicyn antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2013, § 78
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 5 februari 2013, § 28
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 235
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till gatubelysningspolicy
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Ingrid Olsson (C), Roland Bäckman (S) och Leif Hansen
(SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Författningssamlingen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0412/12
§ 63

Antagande av hälso- och arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige beslutar
1. Hälso- och arbetsmiljöpolicyn antas.
2. De av kommunfullmäktige tidigare policydokumenten (om arbetsmiljö,
rehabilitering och friskvård ) upphävs därmed.
Sammanfattning
Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla
och behålla kompetenta medarbetare. En god hälsa och arbetsmiljö på
arbetsenheten kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. För att uppnå en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska all verksamhet utgå från ett hälsofrämjande
perspektiv. Detta skapar förutsättningar för att kunna erbjuda medborgarna
tjänster av god kvalitet. Den goda arbetsenheten kännetecknas av:
•
•
•

Ett gott ledarskap som utvecklar en hälsofrämjande arbetsmiljö
Meningsfulla arbetsuppgifter, ett stödjande arbetsklimat, främjande av
inflytande och delaktighet samt möjligheter till personlig utveckling
Samverkan mellan ledare och medarbetare

Ett förslag till hälso- och arbetsmiljöpolicy har därför tagits fram av
kommunledningskontoret.
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 151 att policyn antas.
Kommunstyrelsen föreslog 1 november 2012, § 370 att remittera hälso- och
arbetsmiljöpolicyn till nämnderna för yttrande.
Utbildningsnämnden beslutade 23 januari 2013, § 3 att föreslå kommunstyrelsen
att godkänna det lagda förslaget till hälso- och arbetsmiljöpolicy.
Omsorgsnämnden beslutade 24 januari 2013, § 17 att godkänna förslaget till
hälso- och arbetsmiljöpolicy.
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 67 att hälso- och arbetsmiljöpolicyn
antas och att de av kommunfullmäktige tidigare antagna policydokumenten (om
arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård) upphävs därmed.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0412/12
§ 63 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2013, § 67
Omsorgsnämndens protokoll 24 januari, § 17
Utbildningsnämndens protokoll 23 januari 2013, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 370
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 161
Förslag till Hälso- och arbetsmiljöpolicy, 24 september 2012
Hälso- och arbetsmiljöfrämjande aktiviteter 2013, 24 september 2012

Yrkanden
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (SRD), Lars Molin
(M) och Eva Steén Andreassen (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder och förvaltningar för verkställande
Personalenheten
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0301/12
§ 64

Utbildningssamverkan i Hälsingland
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun har inte för avsikt att medverka i bildandet av ett
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet.

Sammanfattning
Syftet med utbildningssamverkan är att skapa en gymnasie- och vuxenutbildning i
landskapet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi.
För genomförandet bildas ett gemensamt kommunalförbund, Hälsinglands
utbildningsförbund, mellan Hälsinglands kommuner.
Målen är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom
verksamhetsområdena och att kommunerna tillsammans når bättre resultat än vad
var och en gör för sig.
Målen är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre tillgodose de studerandes behov av utbildningsinriktning och
fördjupning. 95% av gymnasieeleverna ska få sitt förstahandsval tillgodosett
inom samverkansområdet.
Andelen hälsingeelever som väljer en gymnasieutbildning inom landskapet
ska öka.
Öka möjligheterna till val av pedagogisk metod och minska avhoppen i
gymnasiet. Andelen elever som avslutar sin gymnasieutbildning med
fullständiga betyg och som väljer eftergymnasial utbildning ska öka.
Otraditionella studieval ur genusperspektiv ska uppmuntras.
Ge tillgång till brett utbildningsutbud för vuxna på hemorten eller dess
närhet,
Förbättra kvaliteten till lägre kostnad (stordriftsfördelar).
Förbättra tillgången till kompetent arbetskraft.
På sikt höja utbildningsnivån generellt i landskapet.

Hälsingerådet rekommenderar att kommunerna fattar följande beslut:
1.

Ljusdals kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att kommunen
efter bildandet överlåter kommunens gymnasie- och vuxenutbildning till
kommunalförbundet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0301/12
§ 64 forts.

Detta innebär att:
•

De kommuner som önskar medverka i bildandet av kommunalförbundet
meddelar detta till Hälsingerådet senast under mars 2013.

•

Deltagande kommuner tillsätter en projektgrupp för genomförande av
organisationsförändringen och utser styrgrupp med två förtroendevalda från
varje kommun.

•

Till kommuncheferna i deltagande kommuner uppdras att bemanna projektet.
Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2013.

•

Deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det
planeringsarbete som krävs för genomförandet.

•

I samband med att kommunalförbundets verksamhet startar upphör
HälsingeUtbildning ekonomisk förenings verksamhet. Föreningens
verksamhet övertas av kommunalförbundet.

•

Kommuner som överlämnar sin gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet
till kommunalförbundet förbinder sig att initialt första året avsätta medel
motsvarande kommunens nettokostnad för verksamheten året innan
överlämnandet.

•

Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet, men samtidigt
mer ekonomiskt effektivt och mer rationellt än för närvarande.

•

Kommunalförbundets verksamhet ska vara i drift från och med den 15 juli
2015.

•

Den kommun eller de kommuner som inte önskar ingå i kommunalförbundet
erbjuds samverka via avtal.

Utbildningsnämnden beslutade 13 februari 2013, § 8 att föreslå kommunstyrelsen
att Ljusdals kommun inte har för avsikt att medverka i bildandet av ett
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet.
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 75 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att Ljusdals kommun inte har för avsikt att medverka i bildandet av ett
kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i
landskapet.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0301/12
§ 64 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2013, § 75
Utbildningsnämndens protokoll 13 februari 2013, § 8
Allmänna utskottets protokoll 12 februari 2013, § 26
Hälsingerådets protokoll 16 januari 2013
Hälsingerådets skrivelse 9 januari 2013
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 345
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 120
Yrkanden
László Gönczi (MP), Torsten Hellström (M) och Karin Jansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Följande yttrande lämnas: Ljusdals kommun vill först och främst stabilisera det
samarbete som pågår i nuvarande organisation: Hälsingeutbildning Ekonomisk
förening. Ljusdals kommun föreslår att en årlig medlemsavgift uttaxeras för
garantera föreningens administratör.
Malin Ängerå (S), Ingrid Olsson (C), Stina Michelson (S) och Jonny Mill (SRD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande om att bifalla kommunstyrelsens
förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer László Gönczis m fl tilläggsyrkande under proposition.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet, Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 22 Ja-röster mot 16 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.
Beslutsexpediering: Akt, Hälsingerådet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0003/13
§ 65

Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens ordförande
gällande Lokalt utvecklingsprogram (LUP) Ljusdals kommun 2009 –
2013. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Lars Molin (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Roland Bäckman (S) om det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) i Ljusdals
kommun 2009-2013.
I LUP:en står att uppföljning bör ske löpande en gång per år under pågående
programperiod, samt efter avslutat program, det vill säga 2013.
Lars Molin ställer därför följande frågor:
•
•

Hur har uppföljningen av LUP skett fortlöpande under programperioden?
Har kommunalrådet formulerat eller tänker kommunalrådet formulera ett
uppdrag för uppföljning av LUP under 2013?

Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2013, § 23 att interpellationen får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på interpellationen: ”När det gäller uppföljning av programmet 2009 och 2010 finns inget
protokollfört som jag kan finna. Möjligtvis har uppföljning skett på annat sätt. I
början av 2011 fanns stor enighet om att avsluta tidigare arbete med LUP och
starta om arbetet med en ny vision för Ljusdals kommun. Inom ramen för arbete
med den nya visionen finns givetvis ett arbete med en lokal utvecklingsplan. Ett
arbete som pågår för fullt och med bred förankring.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M) och Roland
Bäckman (S).

Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Roland Bäckman
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0073/11
§ 66

Motion från Lars Molin (M) med flera gällande en ny politisk kultur. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionens första att-sats bifalles såtillvida att en utredning angående olika
arbetssätt i kommunfullmäktige genomförs i samråd med
partirepresentanterna.

2.

Motionens andra att-sats anses besvarad.

3.

Motionens tredje att-sats bifalles. Samhällsutvecklingsutskottets funktion och
framtid ingår i den pågående utvärderingen av den nya organisationen.

4.

Motionens fjärde att-sats bifalles såtillvida att en utredning görs för att se om
det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett
beredande informations- och diskussionssammanträde där hela
kommunstyrelsen deltar.

5.

Motionens femte att-sats bifalles såtillvida att tidpunkten för utvärdering
fastställs utifrån ärendets art och omfattning.

6.

Motionens sjätte att-sats anses besvarad.

7.

Motionens sjunde att-sats avslås.

Sammanfattning
Lars Molin (M) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
en ny politisk kultur i Ljusdals kommun.
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att:
1.

En utredning görs för att se över möjligheten att införa ett nytt politiskt
arbetssätt i kommunfullmäktige innebärande att beslutsärenden delas upp på
två sammanträden. Det första sammanträdet behandlar ärendet med
diskussion, debatt och information för att vid nästkommande sammanträde ta
beslut. Samråd med partiföreträdarna ska ske i utredningen.

2.

En utredning görs för att undersöka förutsättningarna för att en tredjedel av
ledamöterna i fullmäktige ska kunna väcka frågor som inte finns på
dagordningen för att arbeta i likhet med den första att-satsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0073/11
§ 66 forts.
3.

En utredning görs för att klargöra samhällsutvecklingsutskottets funktion.

4.

En utredning görs för att se om det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens
allmänna utskott med ett beredande informations- och
diskussionssammanträde där hela kommunstyrelsen deltar.

5.

En utvärdering av det nya politiska arbetssättet ska göras efter tolv månader
efter att det trätt i kraft.

6.

Samtliga förtroendevalda ska ges tillgång till kommunens intranät om man så
önskar.

7.

Utredningarna ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 5 maj 2011.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 30 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har skickats på remiss till de politiska partierna. Svar har kommit från
Socialradikala Demokraterna (SRD), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V),
Miljöpartiet (MP) och Centerpartiet (C).
(SRD) lämnar i sitt svar inte synpunkter på motionens sju punkter, utan anser att
punkterna måste bli föremål för seriös granskning av alla partier. Partiet tillstyrker
att motionen blir föremål för utredning och att utredningen görs av
partiföreträdargruppen under ledning av fullmäktiges presidium.
(S) ställer sig bakom yrkandet att alla förtroendevalda ska ha tillgång till
kommunens intranät, men ställer sig för övrigt helt avvisande till att utsätta
Ljusdals kommun för den typ av experiment som motionärerna föreslår.
(V) refererar i sitt remissyttrande till kommunfullmäktiges arbetsordning som
anger att ämnen av olika slag inte får tas upp i samma motion. Partiets
rekommendation till motionärerna är att skriva om motionen som flera separata
motioner där man avgränsar beslutspunkterna i respektive motion till att handla
om samma ämne. (V) anser att motionen i den form som den föreligger inte kan
hanteras i kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige ändå avser att hantera
motionen lämnar partiet följande synpunkter på beslutspunkterna:
1.

Partiet ser positivt på delar av förslaget att kunna dela upp vissa
beslutsgångar för ärenden på två KS-tillfällen, med vissa reservationer. Att
alltid hantera alla ärenden på detta sätt tros vara en onödig och tidskrävande
process, men att däremot använda detta förfaringssätt i ärenden av stor vikt
eller komplicerad natur skulle vara bra.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0073/11
§ 66 forts.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Att som ledamot väcka ärenden i KS eller nämnderna är redan reglerat i
kommunallagen, men om man vill ha ett bra svar och diskussioner är det
rekommenderat att låta ärendet beredas först.
Det är lämpligt att utvärdera den nya organisationens utfall när
organisationen hunnit sätta sig. Uppfattningen från partiet är att 2011 i vart
fall ska hinna till ända innan utvärdering kan ske.
Att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett extra diskussionssammanträde före kommunstyrelsen tycker partiet är en riktigt dålig idé. De
anser istället att kommunstyrelsen bör se över möjligheterna att ytterligare
delegera ärenden av typen ”beslut inom rådande policies” samt ”beslut inom
tilldelade ekonomiska ramar” samt likanden ärenden- till KsAu eller
tjänstemän. Detta utifrån uppfattningen att kommunstyrelsens huvuduppgifter
enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet.
Då partiet inte anser att det finns fog för något drastiskt ändrat arbetssätt
avstår partiet från att yttra sig i denna att-sats.
Den sjätte att-satsens föreslagna åtgärd är redan genomförd.
Den sista att-satsens ram för genomförandedatum torde den politiskt erfarne
på förhand inse vara orealistiskt snäv.

(MP) ställer sig som medmotionär till fullo bakom motionens att-satser och vill
framförallt lyfta fram punkterna 1 och 4 där man ges tillfälle till reflektionstid
mellan information, debatt och beslut och skapar förbättrade möjligheter för att ta
välgrundade beslut. Partiet vill även trycka på nödvändigheten av att-satsen
rörande en utvärdering efter ett år. Det saknas generellt återkoppling av tagna
beslut och utvärderingar av organisationsförändringar i det politiska arbetet i
Ljusdals kommun.
(C) tillstyrker motionen och anser att den ligger väl i tiden och att det politiska
arbetet i kommunen måste utvecklas. Partiet anser det mycket angeläget att våga
prova nya arbetssätt och former. För att det demokratiska systemet ska fungera
och behålla sin självklara ställning i vårt samhälle måste vi våga prova nya vägar,
även i det politiska arbetssättet.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sin bedömning att motionen innehåller
sju att-satser som behandlar helt olika områden. Motionen föreslås därför
behandlas med sju olika svar.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0073/11
§ 66 forts.
1.

Att utreda olika möjligheter att förändra ärendehanteringen i
kommunfullmäktige, t ex på det sätt som motionärerna föreslår, genomförs.
Vikten av att tidsaspekten tillåter annorlunda hantering än nuvarande, ska
beaktas.

2.

Möjligheten att som ledamot kunna väcka frågor i kommunfullmäktige är
reglerat i kommunallagen. Viktigt är dock i sammanhanget att betona
betydelsen av att ärenden för politiska beslut, ska vara ordentligt beredda.

3.

En utvärdering av den nya organisationen upphandlades under hösten 2012.
Samhällsutvecklingsutskottets funktion och framtid ska ingå i utredningen.

4.

Under 2012 har ordföranden initierat så kallade informationssammanträden i
kommunstyrelsen, vilket under 2013 kommer att genomföras vid fyra
tillfällen. Tanken med detta är inte att ersätta sammanträden med allmänna
utskottet men däremot att bredda informationen på ett sätt som
överensstämmer med motionen.

5.

Beroende på vilka förändringar olika utredningar kommer fram till samt vilka
beslut som fattas, bör alltid någon form av utvärdering genomföras. Olika
förändringar kräver olika lång implementering, vilket innebär att en tidpunkt
för respektive eventuell förändring bör fastställas i samband med beslut.

6.

Alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har
redan tillgång till kommunens intranät. Nämnder bör däremot själva styra
över sina arbetsformer genom egna beslut.

7.

Det är viktigt att en noggrann utredning genomförs i att-satserna ett och tre,
varför föreslagen tidpunkt för en redovisning är alldeles för snävt tilltagen.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 15 januari 2013, § 3 i enlighet med
förslag från kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 83 att
1. Motionens första att-sats bifalles såtillvida att en utredning angående olika
arbetssätt i kommunfullmäktige genomförs i samråd med
partirepresentanterna.
2. Motionens andra att-sats anses besvarad.
3. Motionens tredje att-sats bifalles. Samhällsutvecklingsutskottets funktion och
framtid ingår i den pågående utvärderingen av den nya organisationen.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0073/11
§ 66 forts.
4.

Motionens fjärde att-sats bifalles såtillvida att en utredning görs för att se om
det är möjligt att ersätta kommunstyrelsens allmänna utskott med ett
beredande informations- och diskussionssammanträde där hela
kommunstyrelsen deltar.

5.

Motionens femte att-sats bifalles såtillvida att tidpunkten för utvärdering
fastställs utifrån ärendets art och omfattning.

6.

Motionens sjätte att-sats anses besvarad.

7.

Motionens sjunde att-sats avslås.

Yrkanden
Lars Molin (M), Roland Bäckman (S), Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V)
och Jonny Mill (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Punkterna två och fyra i motionen ska bifallas. I övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkt två mot László
Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkt fyra mot László
Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till övriga delar i
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
KS för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0409/12
§ 67

Motion från Malin Ängerå (S) m fl om pedagogiska skolgårdar med
attraktiva utomhusmiljöer
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) har lämnat en motion
till kommunfullmäktige där det föreslås att kommunfullmäktige påbörjar ett
utvecklingsarbete med målsättningen att skapa pedagogiska skolgårdar i Ljusdals
kommun.
En pedagogisk skolgård är en miljö där man kan lockas till att använda naturen
som klassrum. Man kan formge en skolgård med sinnesstimulans där alla sinnen
stimuleras. Motionärerna vet också att det finns så kallade Gröna skolgårdar i
Sverige.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 182 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden skriver den 14 november 2012, § 148 i sitt yttrande att på
förskolorna i Ljusdals kommun har man arbetat mycket med utformningen av
utemiljöerna, medan de äldre elevernas skolgårdar inte ägnats lika stor
uppmärksamhet.
Motionen stämmer väl överens med nämndens målsättning att arbeta med
Hållbarhet såväl ekologiskt som socialt. Det är viktigt att barns och ungas egna
idéer och förslag tas tillvara i arbetet, samtidigt som pedagogisk kompetens från
personalen såväl som kunskap från Gata/Parkenheten tillförs. Även tillgänglighetsfrågan bör beaktas i förslagen.
Utredning och mindre förändringar bör kunna ske inom befintliga ramar under
2013. För genomförande av större förändringar krävs att medel för detta anvisas i
budget för 2014.
Utbildningsnämnden föreslår att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att skapa pedagogiska
skolgårdar som bidrar till inspiration, ökad kreativitet och som fungerar som
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0409/12
§ 67 forts.
hälsobefrämjande och berikar det ”entreprenöriella” tänkandet, låter som en
mycket bra idé. Att ha naturen som klassrum och att involvera barn och unga i
arbetet med utveckling av skolgårdarna är en viktig förutsättning för ett lyckat
resultat.
Ordföranden föreslår att motionen bifalles.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 6 att motionen bifalles.
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 82 att motionen bifalles.

Yrkanden
Malin Ängerå (S), Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Markus Evensson
(S), Karin Jansson (MP), Torsten Hellström (M), Jonny Mill (SRD) och Benny
Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Malin Ängerås m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för verkställande

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0117/13
§ 68

Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl om att investera i skapande för
framtiden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I
motionen skriver de:
”Många människor i Sverige berörs av hur vi utvecklar vår kulturpolitik;
skolbarnen, alla som är engagerade i amatörkultur och folkrörelser, publiken på
våra privata och offentliga kulturinstitutioner och naturligtvis de kulturellt
yrkesverksamma.
Kulturen har ett egenvärde. Kultur kan aldrig reduceras till att vara ett
näringspolitiskt verktyg i syfte att öka den svenska bruttonationalprodukten.
Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi tror
på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och
framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark kulturpolitik som
skapar förutsättningar för ett sprudlandekulturliv och många människors
delaktighet. Genom att investera i människovärdet lägger vigrunden för ett
framgångsrikt Ljusdal.
Alla människor är kreativa. Alla är inte konstnärer - men alla har en förmåga till
skapande. Vår skaparkraft är en resurs som samhället bör ta till vara på bästa sätt.
Alla ska kunna komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Det har ett värde
i sig att fördjupa förståelsen av konsten och att utveckla den egna konstnärliga
förmågan. Men kontakten med konsten stimulerar även vår kreativitet på andra
områden i arbets- och samhällslivet.
Vi är övertygade om att ett kulturliv som kommer alla medborgare till del kräver
insatser från samhällets sida.
Kulturpolitik är en viktig demokratisk fråga. Vi anser att alla skall ha möjlighet att
utöva och ta del av kultur i alla dess former och att kultur skall vara en naturlig
del av livet. Det ger människor möjlighet att ta ställning, vara delaktiga i
samhällslivet och få möjlighet att kunna påverka utvecklingen. Kulturen blir en
mötesplats där människor växer.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0117/13
§ 68 forts.
Vi tror att ett Kulturhus, ett hus fyllt av kultur, skulle kunna vara en levande arena
för möten och skapande. Ett kulturhus skulle kunna vara en samlingsplats för
olika former med möjlighet till utställningar, olika arrangemang, kurser och
föreställningar med tillgång till arbetsrum för olika konstnärliga uttryck. I ett
kulturhus ges engagerade invånare förutsättningar till vidare utveckling. Där kan
även föreningar, studieförbund och andra aktiva intressegrupper medverka.”
Motionärerna vill utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i någon av
kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett
kulturhus i anslutning till Ljusdals Museums framtida lokaler.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0115/13
§ 69

Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för
medborgarna i Los
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
säkerheten och tryggheten för medborgarna i Los förbättras.
Förslagsställaren föreslår att kommunen återställer borttagen vägbelysning och
uppdaterar den mot en mer energieffektiv belysning samt att den påbörjade gångoch cykelvägen inom Los färdigställs.

Beslutsexpediering
Akt
Ks beredning

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0294/07
§ 70

Dom från Mark- och miljödomstolen gällande överklagande av
länsstyrelsens beslut om detaljplan för del av Järvsö-Kyrkby 23:2 med
flera "Öjebergets fritidsby" - för kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 296 att anta detaljplan
för fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2, ”Öjebergets Fritidsby”. Den nya detaljplanen
syftar till att skapa förutsättningar för etablering av boende i nära anslutning till
Järvsöbackens skidområde.
Beslutet överklagades av närboende fastighetsägare samt av fastighetsägarna till
fastigheten Öje 6:15.
Länsstyrelsen Gävleborg beslutade den 28 juni 2012 att avslå överklagandena.
Några av de närboende valde då att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och
miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 15 januari 2013.
Mark- och miljödomstolens dom vann laga kraft den 5 februari 2013 och
samhällsutvecklingsförvaltningen har utfärdat laga kraftbevis den 6 februari 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 mars 2013, § 63
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 februari 2013, § 43
Laga kraftbevis 6 februari 2013
Laga kraftbesked från Mark- och miljödomstolen 5 februari 2013
Dom från Mark- och miljödomstolen 15 januari 2013
Beslut från länsstyrelsen Gävleborg 28 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0421/12
§ 71

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Bodil Eriksson (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade den 29 oktober 2012, § 200 Bodil Eriksson (FP)
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför ske.
Bertil Skoog (FP) föreslår att Maud Jonsson (FP) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpedierat
Maud Jonsson
Utbildningsnämnden
Tina Månsson
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0093/13
§ 72

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Mattias Hedin (S)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) väljs till ersättare i utbildningsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Mattias Hedin (S) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ska därför göras.
Malin Ängerå (S) föreslår att Leif Persson (S) väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Leif Persson
Utbildningsnämnden
Tina Månsson
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0081/13
§ 73

Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden efter Marie Öberg (S)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mattias Hedin (S) väljs till ersättare i myndighetsnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beviljat Marie Öberg (S) entledigande från hennes
uppdrag som ersättare i myndighetsnämnden.
Fyllnadsval måste därför göras.
Malin Ängerå (S) föreslår att Mattias Hedin (S) väljs till ersättare.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Mattias Hedin
Myndighetsnämnden
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0095/13
§ 74

Avsägelse från Mia Sparrow (FP) av samtliga uppdrag. Fyllnadsval av
ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mia Sparrow (FP) entledigas från sina uppdrag i Ljusdals kommun.
2. Bertil Skoog (FP) väljs till ledamot i utbildningsnämnden.
3. Torsten Hellström (M) väljs till vice ordförande i utbildningsnämnden.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Mia Sparrow (FP) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot och vice ordförande i utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Harald Noréus (FP) föreslår att Bertil Skoog (FP) väljs till ledamot i
utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens ordförande Peter Engdahl (S) redovisar valberedningens förslag
om att välja Torsten Hellström (M) till vice ordförande i utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Mia Sparrow
Utbildningsnämnden
Tina Månsson
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Länsstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0186/13
§ 75

Fråga från László Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin
Ängerå (S) gällande rätten att kalla och rätten att bestämma dagordning i
kommunala nämnder
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan får ställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till utbildningsnämndens ordförande Malin
Ängerå (S):
”För några dagar sedan skickade jag ett par frågor till dig. Jag förstår att det skulle
kunna vålla en del svårigheter att avge snabba svar men samtidigt är det smått
orimligt att nämnden ska sammanträda utan att de legala formerna är utredda. För
att vara säker på att frågorna får sig sina svar och för att fullmäktige liksom
allmänheten ska bli uppmärksammade på problemen vill jag framställa dem i
något förändrad version även här.
Det är mycket olyckligt att utbildningsnämnden har långa och emellanåt irriterade
samtal i dagordningsfrågor. Det borde inte behöva vara så! Vi behöver en så
övertygande redovisning av vad som gäller att vi slipper diskutera i framtiden.
(Sådant är inte givet då lagarna inte alltid är fullständigt entydiga och det inte
alltid finns prejudicerande fall. Men ofta går det och vi bör göra det som krävs för
att få rätsida i detta.)
Frågan gäller vem som bestämmer. Ordförande eller nämndens majoritet.
Vi har två aktuella fall:
1. Vem får bestämma vilka som kan kallas till sammanträdena?
I kommunallagen står följande:
”Närvarorätt för utomstående
19 § En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan
nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller landstinget
eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att
lämna upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i
överläggningarna men inte i besluten. Lag (2006:369).”
Detta uppfattar jag som att utbildningsnämnden får kalla rektor för att lämna
upplysningar. Denna rätt kan antagligen delegeras till ordförande men jag har
inget minne av att så har skett.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0186/13
§ 75 forts.
Min första fråga är på vilken grund anser du att du kan vägra nämnden att
ta upp frågan om vem som ska kallas?
2. Vem bestämmer dagordningen?
Som jag har uppfattat den undervisning som Axel Danielsson har förmedlat är det
entydigt så att nämndens majoritet bestämmer i alla dagordningsfrågor. Visserligen har ordförande rätten att skriva sitt förslag till dagordning men att nämnden
ska godkänna den och kan ändra den och faktiskt också förändra den under
pågående möte.
Min andra fråga är om du anser att detta är fel? På vad grundar du i så fall
din åsikt?”
Beslutsexpediering
Akt
László Gönczi
Malin Ängerå

Justerare

Utdragsbestyrkande

33

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0172/13
§ 76

Motion från Helena Brink och Björn Brink (C) gällande ny parlamentarisk
nystart i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Helena Brink och Björn Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver de:
”Vi närmar oss allt mera en politisk härdsmälta i Ljusdals kommun. Den styrande
minoriteten S och V (samt SRD) saknar politik för att föra kommunen framåt.
Majoriteten brakade samman för ett år sedan och därefter har krampaktiga försök
gjorts att få ihop den, utan att lyckas.
Det politiska arbetet färgas alltför mycket av maktkamp, kränkningar, personrelaterade konflikter och oförmåga att föra ett vettigt politisk samtal. Det räcker
med att följa rapporteringen i lokal, regional och rikstäckande media för att
konstatera att situationen är ohållbar. Allt detta sammantaget är direkt förödande
både för det politiska arbetet och för befolkningens förtroendet för demokrati som
beslutssystem.
Chefer på viktiga ledande poster saknas idag, (kommunchef, skolchef mfl).Utan
styrning och med otydliga direktiv från politiken så blir den kommunala
förvaltningen lealös. Då det dessutom saknas tjänstemän som kan utföra och
verkställa de fåtaliga beslut som fattas, drabbas verksamheterna mycket hårt.
Inom skolans område har vi t.ex noterat att personal, föräldrar och elever känner
stor oro för undervisningen i den politiska situation som råder.
Centerpartiet menar att nu måste något göras. Situationen är ytterst allvarlig för
Ljusdals kommun. Vi menar att det är dags för kommunfullmäktige att upplösa
alla styrelser och nämnder och att samtidigt välja nya ledamöter i syfte att skapa
en fungerande majoritet.
Om inget görs fortsätter den politiska härdsmältan mandatperioden ut och de stora
förlorarna i allt detta är förstås Ljusdals kommuninvånare, ung som gammal.
Dessutom finns risk för att situationen smittar av sig på nästa mandatperiod
genom att personmotsättningar förstärks och omöjliggör framtida samarbete.
Centerpartiet anser att nu måste de största partierna (s och m) ta sitt ansvar och
lägga de personliga motsättningarna bakom sig innan det blir för sent att ta itu
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0172/13
§ 76 forts.
med den destruktiva politiska situation som framkallats av ren oförmåga att
samarbeta på ett normalt och rimligt sätt. ”
Motionärerna yrkar att
 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga alla ledamöter i styrelser och
nämnder i Ljusdals kommun omgående, så att nya politiska konstellationer
kan besätta posterna i den politiska organisationen i syfte att skapa en
fungerande kommunledning mandatperioden ut.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-03-25
Diarienummer

KS 0192/13
§ 77

Pekka Kankare (M) avsäger sig alla sina politiska uppdrag i Ljusdal
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Pekka Kankare (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.

Sammanfattning
Pekka Kankare (M) har begärt entledigande från sina uppdrag i Ljusdals kommun.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Pekka Kankare
Länsstyrelsen
Myndighetsnämnden
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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