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 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-08-26 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:05 
 
Beslutande: Roland Bäckman (S) Sören Görgård (C) 
 Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) 
 Tommy Borg (S) Björn Brink (C) 
 Peter Engdahl (S) Ingrid Olsson (C) 
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 Kjell Nilsson (S) tjg ers Yvonne Oscarsson (V) 
 Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Kenneth Forssell (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers Stig Andersson (V) 
 Agneta Englund (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Kurt Ericsson (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Jan Hedlund (M) Berit Wikström (FP) tjg ers 
 Lars Molin (M) Karin Jansson (MP)  
 Desiré Eriksson (M) László Gönczi (MP) 
 Erik Nygren (M) Mikael Olsson (SD) 
 Christer Sjöström (M) Benny Bergström (SD) 
 Kennet Hedman (M) Lars Björkbom (KD) 
 Torsten Hellström (M) tjg ers 
 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
 
Utses att justera Jenny Breslin (S) och Kennet Hedman (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-08-30 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  136-152 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Willy Eriksson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jenny Breslin 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kennet Hedman 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2013-08-26 
 
Datum för anslags upprättande 2013-08-30 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-09-21 
 
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.  
 
§ 136 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 137 
 
Justerare 
 
Jenny Breslin (S) och Kennet Hedman (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 30 augusti  2013  
kl 13:00 på kommunkansliet. 
 
§ 138 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 augusti 2013. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 augusti  2013 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld avsägelse får 
upptagas på dagordningen.  Kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Maria Molin (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige t o m 31 oktober 2014. 
 
 
§ 139 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Thomas Wandel (SRD) ställer en fråga om timmerterminal i bl a Kläppa. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om kommunens markareal vid Bränta. 
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Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) ber att få återkomma med 
svar vid nästa sammanträde. 
 
Ingrid Olsson (C)ställer en fråga om beredning av ett medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
Bertil Svensson, vik distriktsläkare vid Järvsö Hälsocentral, har ställt en fråga utifrån att det 
kommunala dricksvattnet i Järvsö innehåller en biprodukt av ogräsbekämpningsmedlet Totex.  
 
Myndighetsnämndens ordförande Rolf Paulson (SRD) svarar på frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 140 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så snart 

som möjligt. 
 
2.  1%  av byggkostnaden ska anslås till konstnärlig utsmyckning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Färila skola har mycket stora behov av kompletterande lokaler. 
 
I utbildningsförvaltningens skrivelse framgår att lågstadiets befintliga lokaler vid 
Färila skola är ombyggda för Skola 2000 år 1996, och därefter återigen 
”anpassade” efter hand med bland annat nedtagna väggar. Man saknar såväl 
klassrum av normalstorlek som fungerande personalutrymmen. 
 
Vid besök av Arbetsmiljöverket den 5 april 2013 efter anmälan av skyddsombud 
konstaterades ett stort behov av omedelbara åtgärder. Varken arbetsmiljöverket 
eller kommunens fastighetsingenjör förordar ombyggnation av de befintliga 
lokalerna då det skulle vara mycket omfattande och kostsamt att förändra 
innehållet i huskroppen. 
 
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen och 
vi har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 21 juni 2013. 
 
Behovet är akut redan till höstterminens start. Det bedöms dock inte möjligt att ha 
lokalerna inflyttningsklara förrän tidigast hösten 2014. 
 
Projekteringen innebär en ny huskropp med en modullösning i ett plan om 400 
kvadratmeter innehållande tre klassrum och tre grupprum samt kapprum. Denna 
bör dockas ihop med befintlig lågstadiekropp för att kunna nyttjas på ett enkelt 
sätt utan att eleverna skall behöva gå ut via skolgården för att komma från den ena 
byggnaden till den andra. När det gäller kostnaden för byggnationen har 
verksamheten, tillsammans med fastighetschefen och arkitekt, tagit fram en skiss 
och räknat på den modell som finns med i handlingarna. Plats för byggnationen är 
utsedd och möjlig. Kostnaden för bygget uppskattas till 13-15 miljoner kronor.  
 
På detta sätt frigörs utrymmen som kan bli personalutrymmen. Byggnationen 
möjliggör också delning av de stora klasserna i Färila skola. 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 140 forts. 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
 
Det blir en fungerande lösning för Färila skolas lågstadium och fritidshem. 
Observera dock att mellanstadiets och högstadiets behov av grupprum och 
personalutrymmen kvarstår. 
 
Behovet av att starta en förberedelseklass för nyanlända kan inte uppfyllas förrän 
tillbyggnaden kan tas i bruk. 
 
Ökad hyreshöjning är beräknad till 695 000 kronor första året och sen fallande 10-
12 000 kronor/år under 40 år. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 29 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. Projektering och upphandling av en tillbyggnad av Färilas skola inleds så 

snart som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 201 
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 91 
Utbildningsnämndens protokoll 29 april 2013, § 62 
Kompletterande underlag daterat 23 april 2013 
Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2013 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C), Malin Ängerå (S), Lars Björkbom (KD), 
Tomas Wandel (SRD), Björn Brink (C), Roland Bäckman (S), Jonny Mill (SRD) 
och Torsten Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Malin Ängerå (S) och Björn Brink (C): 1% av byggkostnaden ska anslås till 
konstnärlig utsmyckning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Malin Ängerås m fl yrkande under proposition. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 140 forts. 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden fk 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista kf 
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 141 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun skriver överenskommelse med länsstyrelsen Gävleborg om att åta sig 

att årligen ta emot 90-110 nyanlända, varav  
• omkring 25-35 beräknas bosätta sig på egen hand, och 
• omkring 55-75 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller 

Migrationsverkets försorg 
• 10-15 ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

 
 
Sammanfattning 
 
Det nationella behovet av kommunplatser för mottagande av flyktingar beräknas 
bli i det närmaste fördubblat under 2013. Det så kallade länstalet som beskriver 
storleken på Gävleborgs samlade flyktingmottagande har därmed också i princip 
fördubblats till 2013. Länsstyrelsen har därför bett kommunerna i länet att utöka 
sina respektive överenskommelser om flyktingmottagande, för att möta det 
utökade behovet. 
 
Ljusdals kommun har idag en så kallad tillsvidareöverenskommelse med 
Gävleborgs länsstyrelse som innebär att Ljusdals kommun förbinder sig att årligen 
ta emot 50-70 nyanlända varav omkring 5-15 är beräknade att bosätta sig på egen 
hand, och omkring 40-60 flyktingar som anvisas plats via arbetsförmedlingens 
eller migrationsverkets försorg. Vidare har kommunen under 2012 skrivit avtal 
om att hålla tio boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 
fyra platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. 
 
Länsstyrelsen Gävleborgs integrationschefs bedömning är att länsstyrelsen 
sannolikt vill att Ljusdals kommun under 2013 och möjligen 2014, ska ta emot 
90-110 personer, varav 55 -75 så kallade anvisningsbara platser.  
 
Ett mottagande av den storleksordningen kan lösas inom kommunen. Dock endast 
under förutsättning att bosättning av nyanlända flyktingar i större utsträckning än 
idag kan ske i Färila. För att bosättning ska kunna ske i Färila så uppger tillför-
ordnad skolchef och skolledare i Färila att skolan behöver fler utrymmen via om-
/tillbyggnad eller via modullösning. Situationen är likartad inom barnomsorgen.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av en utökad flyktingmottagning är 
svårbedömda. Ett tillskott på intäktssidan är utlovat av staten vid en utökad 
flyktingmottagning, men storleken på tillskottet är ännu inte definierat. Samtidigt 
torde en om-/tillbyggnad/modullösning medföra merkostnader.  
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 141 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Övriga merkostnader i sammanhanget bör kunna hanteras via ordinarie statsbidrag 
som medföljer varje mottagen flykting. 
 
Prognosen från Migrationsverket över antalet platser som behövs ute i 
kommunerna:  
2012: 19 300 platser 
2013: 40 600 platser 
2014: 39 500 platser 
 
Gävleborgs län behöver skriva upp sitt länstal för att behovet skall kunna mötas: 
2012 : 758 platser (varav 361 anvisningsbara) 
2013: 1328 platser (varav 574 anvisningsbara) 
 
Ljusdals kommun står idag för cirka åtta procent av det totala flyktingmottagandet 
i länet (70/820) och för cirka 13 procent av antalet anvisningsbara platser i länet 
(60/450). Därmed skulle en ökning i paritet med det ökade behovet kunna 
innebära en total mottagning för 2013 av 90-110 personer varav: 
 
Reguljär flyktingmottagning (mestadels kvotflyktingar) : 55-75 
personer 
Ensamkommande barn med uppehållstillstånd  10-15 
personer 
Personer som bosätter sig själva   25-35 
personer 
 
De förutsättningar som främst styr om Ljusdals kommun kan ta emot flyktingar 
är: bostad i lämplig storlek, förskola, grundskola, gymnasieskola, SFI och/eller 
annan vuxenutbildning samt eventuella behov av offentliga transporter. 
 
Integrationschefens utgångspunkt är att rekommendera kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. Ljusdals kommun skriver överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg 
om att åta sig att årligen ta emot 90-110  nyanlända, varav  
- omkring 25 – 35 beräknas bosätta sig på egen hand, och 
- omkring 55 – 75 som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller 
Migrationsverkets försorg 
- 10-15 ensamkommande barn med uppehållstillstånd 
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 141 forts. 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Alternativt - om en lösning på platsbristen i Färila av olika anledningar inte kan 
göras under 2013, så är rekommendationen att inte utöka mottagandet av 
flyktingar, vilket kan få konsekvenser på kommunens relationer till Länsstyrelse, 
Migrationsverk samt möjligen också på vår relation till intilliggande kommuner. 
 
Omsorgsnämnden beslutar den 14 mars 2013, § 61 

1.  Omsorgsnämnden beslutar att sända skrivelsen till kommunstyrelsen för 
ställningstagande inför ett slutligt beslut i kommunfullmäktige. 
 

Allmänna utskottet beslutade den 9 april 2013, § 48 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
2. Ärendet ska behandlas vid nästa sammanträde med allmänna utskottet. 
 
3    Innan ärendet tas upp ska möjligheten till skolutbyggnad i Färila kollas upp 

samt om det är möjligt att ha SFI (svenska för invandrare) på andra orter än 
Ljusdal. 

 
Ljusdals kommun har t o m juni månad tagit emot 68 flyktingar som bosatt sig 
själva, vilket pekar på att vare sig kommunfullmäktige beslutar om ett ökat 
flyktingmottagande eller ej så kommer antalet nyanlända flyktingar att öka på 
grund av att flyktingar bosätter sig själva. 
 
Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor för hela landet till de kommuner som 
går med på ett ökat flyktingmottagande och en gissning är att Ljusdals kommun 
kommer att få cirka 500 000 kronor om vi tackar ja till att ta emot flera flyktingar. 
Om kommunen tackar nej så kommer antalet flyktingar sannolikt ändå att öka på 
grund av att flyktingar bosätter sig själva i kommunen, men vi får inte del av 
ovanstående pengar. 
 
Om kommunen tackar ja och vi får del av de extra pengarna kommer dessa att 
läggas i en pott där verksamheter som haft ökade kostnader på grund av ökat antal 
flyktingar får återsöka pengar. 
 
En nationell översyn av Svenska för Invandrare, SFI pågår just nu och kan komma 
att innebära vissa förändringar. I Ljusdal är man inte beredda att hålla SFI på 
andra orter än i Ljusdal, vilket skulle vara önskvärt för att vi ska kunna bosätta 
flyktingar ute i kommunen. 
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 Diarienummer 
   KS 0191/13 
 
§ 141 forts. 
 
Utlåtande över förfrågan från länsstyrelsen om att tillfälligt utöka 
flyktingmottagandet i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 202 
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 92 
Allmänna utskottets protokoll 9 april 2013, § 48 
Omsorgsnämndens protokoll 14 mars 2013, § 61 
Integrationsenhetens skrivelse 25 februari 2013. 
Skrivelse gällande utredning från länsstyrelsen Gävleborg daterad 20 december 
2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Helena Brink (C), Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi 
(MP), Jenny Breslin (S), Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Jan Hedlund (M), 
Lars Björkbom (KD), Roland Bäckman (S) och Kjell Nilsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Benny Bergström (SD): Förslaget ska avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Markus Evenssons m fl yrkande. 
 
 
Reservationer 
 
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD) 
 
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
Balanslista kf 
Länsstyrelsen 
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   KS 0250/13 
 
§ 142 
 
Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region 
Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig gemensamt med de övriga kommunerna i 

Gävleborg bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att 
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft, för 
Gävleborgs del från och med den 1 januari 2015.  

 
2. Region Gävleborg får i uppdrag att upplösa kommunalförbundet Region 

Gävleborg per den 31 december 2014. 
 
 
Sammanfattning 
 
Regeringen har beslutat föreslå riksdagen (Ds 2013:14) att Landstinget i 
Gävleborgs län ska få överta det regionala utvecklingsansvaret genom en ändring 
i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) från och med den 1 
januari 2015. Förslaget är utsänt på remiss och remisstiden går ut den 10 juni 
2013. 
 
För att möjliggöra detta krävs att kommunalförbundet Region Gävleborg befrias 
från sitt uppdrag att vara samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar senast 
den 31 december 2014. 
 
Kansliet har, mot denna bakgrund, upprättat en beslutsrekommendation till 
medlemmarna samt ett förslag till Regionfullmäktige i PM daterat den 12 april 
2013. 
 
Lagen om regionalt utvecklings ansvar i vissa län (2010:630) innebär att staten 
överför det regionala utvecklingsansvaret till Landstinget Gävleborg från och med 
den 1 januari 2015. 
 
För att förbereda överföringen har Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg 
inrättat en parlamentarisk kommitté med två ledamöter från respektive parti 
representerat i landstingsfullmäktige. 
 
Kommittén har genomfört ett antal egna sammankomster men även aktiviteter 
med bredare representation ur både Regionfullmäktige och Landstingsfullmäktige. 
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   KS 0250/13 
 
§ 142 forts. 
 
Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region 
Gävleborg 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 196 
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 93 
Skrivelse från Region Gävleborg 29 april 2013 
Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsen 12 april 2013, § 25 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Markus Evensson (S), Leif Hansen (SRD), Björn Brink (C) 
och Kenneth Forssell (V): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-08-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0246/13 
 
§ 143 
 
Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 

Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. 

 
 
Sammanfattning  
 
Verksamheten visar ett överskott om 270 000 kronor, vilket är 264 000 kronor 
bättre än budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad till två områden: 
 
• Uppdrag för andra kommuner slutfördes 2012 och kunde faktureras under 

året. 
• Osäkra uppdrag för förvaltningar, främst avseende omsorg och stöd i 

byggentreprenader blev fler än prognostiserat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 203 
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 95 
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 11 april 2013 
Revisionsberättelse för år 2012 12 april 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Jäv  
 
Roland Bäckman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0298/13 
 
§ 144 
 
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för 
Hälsingerådet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012 

godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Hälsingerådets verksamhetsberättelse och bokslut för räkenskapsåret 2012 har 
översänts till kommunfullmäktige för beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 200 
Allmänna utskottets protokoll 4 juni 2013, § 96 
 
Jäv 
 
Roland Bäckman (S), Lars Molin (M) och Karin Jansson (MP) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hälsingerådet 
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 Diarienummer 
   KS 0037/11 
 
§ 145 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnad av före detta Hofréus 
fastighet, Färila skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 411 933 

kronor täcks ur kommunens rörelsekapital. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011, § 57 att anvisa 2 miljoner 
kronor ur kommunens investeringsbudget för ombyggnad av före detta Hofréus, 
Färila skola. 
 
Den 6 oktober 2011, § 259 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare 
investeringsmedel på 1 130 000 kronor. 
 
Enligt den ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden kostat 3 541 933 
kronor. Anvisat anslag har överskridits med 411 933 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är ersättning av överbetongen i hela huset med 
ventilerat nivellgolv. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 212 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 137 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013 
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S), Leif Hansen (SRD) och Thomas Wandel (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten, Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0045/11 
 
§ 146 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Korskrogens förskola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns och underskottet på 77 818 

kronor täcks ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2011, § 162 att anvisa 2 355 000 
kronor ur kommunens rörelsekapital 2011 för tillbyggnad av Korskrogens 
förskola. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har tillbyggnaden kostat 
2 432 818 kronor. Anvisat anslag har överskridits med 77 818 kronor. Orsaken till 
överskridandet beror på utökade markarbeten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 augusti 2013, § 213 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 juni 2013, § 138 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 maj 2013 
Ekonomisk slutredovisning 8 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 147 
 
Information från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden utifrån rekommendationer i granskningsrapport 
"Granskning av ledning och styrning i Ljusdals kommuns nämnder och 
kommunstyrelse" 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
Bakgrund 
 
Revisorerna har genom PwC genomfört en övergripande granskning av ledning 
och styrning i omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Rapporten uppmärksammar brister i kommunstyrelsens och nämndernas styrning 
och ledning av sina verksamheter. 
 
Ansvars- och revisionsberedningen (kommunfullmäktiges presidium) och 
partirepresentanterna ser mycket allvarligt på de brister som kommer fram i 
rapporten. Sista stycket i den rapportens sammanfattande bedömning och 
rekommendationer framhålls som särskilt viktigt: ”Avslutningsvis vill vi uppmana 
de förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen samt förvaltningen att ta 
ett gemensamt ansvar för att kommunens arbetssätt och relationerna mellan 
politik och förvaltning utvecklas på ett positivt sätt. Resultatet av enkäten och de 
synpunkter som redovisats i denna, samt de intervjuer som vi genomfört visar att 
det finns ett misstroende inbyggt i kommunorganisationen som måste arbetas 
bort. Detta kan enbart ske genom öppen och ärlig kommunikation.” 
 
Revisions- och ansvarsberedningen anser det nödvändigt att det som framkommit 
i granskningsrapporten tas på allvar och med den senaste tidens händelser i 
utbildningsnämnden anses det vara synnerligen viktigt att åtgärder omgående 
vidtas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 april 2013, § 82 att anmoda kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att komma 
tillrätta med de brister som revisorerna gett i sin rapport Granskning av ledning 
och styrning i Ljusdals kommuns nämnder och kommunstyrelse. 
 
Kommunfullmäktige vill ha en rapport om hur nämnderna har arbetat utifrån  
rapportens rekommendationer senast på kommunfullmäktiges sammanträde i  
augusti månad 2013. 
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 147 
 
Information från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden utifrån rekommendationer i granskningsrapport 
"Granskning av ledning och styrning i Ljusdals kommuns nämnder och 
kommunstyrelse" 
 
Kommunstyrelsens ordförande, utbildningsnämndens ordförande och 
omsorgsnämndens ordförande har lämnat skriftliga presentationer för respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport från kommunstyrelsens ordförande 5 augusti 2013 
Rapport från utbildningsnämndens ordförande 9 augusti 2013  
Rapport från omsorgsnämndens ordförande 13 augusti 2013  
Kommunfullmäktiges protokoll 22 april 2013, § 82 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 101 
Ansvars- och revisionsberedningens yttrande 25 februari 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 369 
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 116 
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012, § 83 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0360/13 
 
§ 148 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) angående inrättande av en 
bemötandeombudsman 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver hon: 
 
” I Ljusdals kommun sker dagligen många kontakter mellan medborgarna och 
kommunens anställda. Det är såväl reella möten, telefon eller mailkontakter.  I de 
allra flesta fall sker kontakten på ett korrekt och väl fungerande sätt, men tyvärr 
inte alltid. 
 
I alla kommunens verksamheter är det av högsta vikt att alla som kommer i 
kontakt med kommunens anställda, ska känna sig respekterade och väl bemötta. 
Trots ett gediget arbete med bemötandefrågor förekommer det att medborgare 
känner sig illa behandlade.  Många som känner sig felaktigt bemötta drar sig för 
att gå vidare till högre nivå inom respektive verksamhet. Orsaken till detta kan 
man ofta finna i språksvårigheter, oförmåga att uttrycka sig, rädsla för 
”repressalier” eller ren okunskap om hur man ska gå till väga. 
  
För att skapa ett så bra medborgarklimat som möjligt föreslår därför 
Vänsterpartiet ett inrättande av en ”Bemötandeombudsman”.  
 
Bemötandeombudsmannen ska ta emot och utreda, eller föra vidare, synpunkter 
och klagomål från kommuninnevånare och kommuninnevånares representanter 
gällande upplevt dåligt bemötande eller förhållningssätt från kommunanställda.  
 
Det ska vara möjligt att framföra synpunkterna direkt till 
bemötandeombudsmannen alternativt att skriva brev, e-posta eller ringa.” 
 
I motionen föreslås att: 
 

- Ljusdals kommun inrättare en funktion , ”Bemötandeombudsman”.  
- Bemötandeombudsmannen ska vara placerad i, för ändamålet, lämplig 

lokal i kommunen.  
- Verksamheten utvärderas efter 1 år. 

 
Beslutsexpediering 
Akt, Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 149 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri 
kommun 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdal ska bli 
en palmoljefri kommun. Ljusdal borde ha en nollvision för all icke-certifierad palmolja. 
 
Medborgarförslaget innebär att kommunen ställer krav på sina leverantörer och köper RSPO- 
certifierad palmolja istället för den icke-certifierade oljan, d v s har en nollvision mot icke-
certifierad palmolja. Med RSPO-certifiering menas att företaget som producerar palmolja har 
en hållbar plantering och inte skövlar regnskog för ändamålet. Sigtuna är den enda kommun i 
Sverige som har satt som mål att enbart köpa in certifierad palmolja. Förslagsställaren tycker 
att Ljusdals kommun ska ta efter detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0358/13 
 
§ 150 
 
Avsägelse från Birgitta Israelsson (M) av alla sina kommunala uppdrag i 
Ljusdals kommun. Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Birgitta Israelsson (M) entledigas från sina uppdrag som ledamot i  
 kommunfullmäktige, ledamot och vice ordförande i överförmyndarnämnden. 
 
2.  Till ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt väljs Allan Cederborg (M). 
 
3.  Till ny ledamot tillika vice ordförande i överförmyndarnämnden väljs Kennet  
 Hedman (M). 
 
4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Birgitta Israelsson (M) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag. 
 
Tingsrätten i Hudiksvall har 11 juli 2013 entledigat henne från uppdraget som 
nämndeman. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Birgitta Israelsson kan entledigas från sina 
öviga uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Lars Molin (M) föreslår att Allan Cederborg (M) väljs till ny nämndeman och att 
Kennet Hedman (M) väljs till ny ledamot tillika vice ordförande i 
överförmyndarnämnden. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfull-
mäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Tingsrätten Hudiksvall 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Allan Cederborg 
Kennet Hedman 
Överförmyndarnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0331/13 
 
§ 151 
 
Avsägelse från Maria Molin (M) av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Maria Molin (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  
 kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maria Molin (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maria Molin 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannaregister  
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 Diarienummer 
   KS 0373/13 
 
§ 152 
 
Pia Hedblom, SRD avsäger sig alla sina politiska uppdrag i Ljusdals 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Pia Hedblom (SRD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 
 
2. Hans- Olov Wernersson (SRD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Pia Hedblom (SRD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Leif Hansen (SRD) föreslår att Hans-Olov Wernersson (SRD) väljs till ny 
ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Pia Hedblom 
Hans-Olov Wernersson 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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