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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
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Datum för anslags upprättande
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Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§1
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§2
Justerare
Peter Engdahl (S) och Bertil Skoog (Fp) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 3 januari 2014 kl 15:00 på
kommunkansliet.
§3
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 januari 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 januari 2014 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld avsägelse och fyra
medborgarförslag får upptagas på dagordningen. Kommunfullmäktige bifaller
detta.
§4
Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.
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.
Singoalla Livingstone ställer frågor om inköp till restaurangen på Stenegård.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att svar lämnas vid nästkommande sammanträde
med kommunfullmäktige eftersom platsen som kommunstyrelsens ordförande är vakant och
vice ordförande är frånvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige
2014-01-27
§ 5 Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert för åren
2010-2012................................................................................................................................... 6
§ 6 Förslag till reviderad styrmodell och ny vision ................................................................... 8
§ 7 Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012 ................................................................... 13
§ 8 Fyllnadsval av ordförande i kommunstyrelsen efter Roland Bäckman (S) ...................... 15
§ 9 Fyllnadsval av ledamot i ledamot i regionfullmäktige, ombud taxeringsmål, ombud
folkbokföringsärende, ombud HSB, ledamot i stiftelsen Närljus, ombud stämma Hälsingetur,
ombud Ljusdals friluftsanläggningar, ombud politiskt samråd för kollektivtrafiken i
Gävleborg, ledamot i Hälsingerådet och ombud föreningsstämma i Hälsingeutbildning
ekonomisk förening .................................................................................................................. 17
§ 10 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Eva Steen Andreassen (S) ................ 18
§ 11 Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2013 - för kännedom ............. 19
§ 12 Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL för tredje kvartalet
2013 .......................................................................................................................................... 20
§ 13 Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till heltidsarbete. Svar.......... 21
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utefter Mellanljusnan................................................................................................................ 23
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.................................................................................................................................................. 24
§ 16 Avsägelse från Jenny Breslin (S) gällande ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ... 25
§ 17 Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till Ljusnet AB
gällande fibernät ....................................................................................................................... 26
§ 18 Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor
och förskolor i Ljusdals kommun............................................................................................. 27
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.................................................................................................................................................. 28
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0464/13
§5

Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert
för åren 2010-2012
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjer godkänns för planering och finansiering av investeringar.

2.

En investeringsutrymmesberäkning införs och 74 miljoner kronor avsätts
avseende åren 2010-2012.

3.

En uppföljning ska ske i samband med bokslutet 2015.

Sammanfattning
Syftet med riktlinjer för investeringar är att på ett strukturerat sätt planera
kommunens investeringar. Huvudregeln är att alla investeringar ska ingå i
kommunens budgetprocess. Nya investeringsobjekt ska utredas och biläggas med
visst underlag. Nämnderna ska prioritera de investeringar man vill få genomförda.
Idag har kommunen som mål att alla investeringar ska självfinansieras. I riktlinjerna föreslås att undantag ska vara möjliga för vissa investeringar. Självfinansiering innebär att de årliga investeringarna finansieras genom resultat, försäljningar och avskrivningar.
För att beräkna självfinansieringen över tiden föreslås att en investeringsbuffert
införs. En investeringsbuffert byggs upp om resultat, försäljningar och avskrivningar är större än investeringarna. Så har fallet varit de senaste åren och
kommunen har därigenom skapat ett utrymme för investeringar framåt. Därför
föreslås att det beslutas om avsättning till en investeringsbuffert för åren 20102012. Därigenom får vi en ingående balans 2013 som vi kan beräkna årets
beslutade och genomförda investeringar mot. I årsredovisningen beslutas om uttag
eller avsättning till investeringsbuffert.
Mkr
Resultat
Avskrivningar
Genomförda investeringar
Till investeringsbuffert
Investeringsbuffert
Ingående balans 2013

2010
35
41
-39
37

2011
29
24
-32
21

2012
24
30
-38
16

Summa
88
95
-109
74

74 Mkr

Ej genomförda investeringar 2012
-23 Mkr
Avvikelse inv. buffert och ej genomförda
51 Mkr
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0464/13
§ 5 forts.

Förslag till riktlinjer för investeringar och avsättning till investeringsbuffert
för åren 2010-2012
Investeringsbufferten måste alltid över tiden vara större än beslutade men inte
genomförda investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 2
Allmänna utskottets protokoll 5 november 2013, § 162
Ekonomichefens skrivelse, 25 oktober 2013
Riktlinjer för planering och finansiering av investeringar (utkast)
Yrkanden
Stina Michelson (S), Kenneth Forssell (V), Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M)
och Björn Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): En investeringsutrymmesberäkning införs och avseende
åren 2010-2012 hamnar den på 74 miljoner kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att riktlinjer godkänns för planering och finansiering av investeringar.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att en uppföljning ska ske i samband med bokslut 2015. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (En investeringsutrymmesberäkning införs och 74 miljoner kronor avsätts avseende åren 2010-2012) mot
László Gönczis yrkande (En investeringsutrymmesberäkning införs och avseende
åren 2010-2012 hamnar den på 74 miljoner kronor.) Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomichefen för verkställande och revidering av dokumentet i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut
Författningssamlingen (efter revidering)
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0321/11
§6

Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
Kommunfullmäktige beslutar
1. Principerna för Ljusdals kommuns styrmodell antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med övriga delar av
modellen.
3. Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag antas.
4. Gällande kommunprogram avvecklas.
5. Gällande slogan avvecklas.
6. Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas.
7. Visionen ska tas upp för revidering i januari 2015.

Sammanfattning
I juni 2011 fattades beslut om att påbörja ett visionsarbete för Ljusdals kommun.
Arbetet utmynnade under hösten 2013 i delrapport ”Lokal utvecklingsstrategi för
Ljusdals kommun”. På denna delrapport har förslaget till Vision för Ljusdals
kommun och dess medborgare utarbetats.
I delrapporten arbetade en parlamentarisk gruppering fram tio huvudområden,
vilka bedöms vara de centrala för kommunens utveckling. Av dessa angavs tre
vara av större vikt; arbetstillfällen, utbildning och infrastruktur.
Förslaget till vision beskriver en framtida bild att sträva efter. Visionen har sin
givna plats högst upp i kommunens styrmodell och ska vara det övergripande
dokument som vägleder kommunens beslutsfattande, helt ner till daglig
verksamhet och aktivitet.
Visionen gäller från det beslut fattas och tills vidare.
För att vara beständig över längre tid och samtidigt skapa demokratiskt utrymme,
måste visionen formuleras i vida och relativt abstrakta termer. Avsikten är att
visionens framtidsbild ska brytas ned och konkretiseras i fallande led inom
styrmodellen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0321/11
§ 6 forts.

Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
Allmänna utskottet har beslutat att förslaget till vision ska skickas på remiss till
partierna. Partierna samt föreningar och organisationer som tidigare deltagit i
visionsarbetet ska bjudas in till möte.
Ett inledande förslag på vision skickades därför till samtliga partier liksom övriga
som varit involverade i det tidigare arbetet. Samtidigt inbjöds till ett så kallat
remissmöte, som avhölls den 2 december 2013, liksom för de politiska partierna
att inkomma med skriftliga synpunkter.
Fem partier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Socialradikala Demokraterna har valt att lämna skriftliga synpunkter.
De synpunkter som mottagits vid remissmötet liksom i de skriftliga svaren har i
allt väsentligt inarbetats i den föreliggande versionen av vision.
I samband med att nuvarande förvaltningsledning inledde arbetet med att
formulera förslag till en vision blev det helt tydligt att en vision inte kunde
utformas utan att förståelse för dess funktion vid styrningen av kommunen var
alldeles tydlig. Därmed kom ett annat uppdrag som lämnats till kommunchefen att
aktualiseras, nämligen det att föreslå en övergripande styrmodell för kommunen.
En särskild arbetsgrupp inom kommunledningskontoret har under hösten arbetat
med att utforma principerna för en övergripande styrmodell för kommunen.
Således föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa
principer och strukturer för hur kommunen ska styras. Förslag till utformning av
de övriga delar och detaljer som kommer att påverkas och byggas in i modellen
lämnas löpande efter hand som de aktualiseras. Exempel på sådana delar är
investeringsplanering, budgetprocess, forum och system för återrapportering
respektive dialog inom modellen med mera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 3
Kommunchefens tjänsteskrivelser 30 december 2013
Yrkanden
Annelie Wallberg (S), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V),
Helena Brink (C), Lars Björkbom (KD), Jonny Mill (SRD), Bertil Skoog (FP),
Ulla-Britt Gidemalm (S) och Erika Larsdotter Thimrén (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0321/11
§ 6 forts.

Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
Karin Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att avveckla
gällande kommunprogram och slogan.
Kommunstyrelsens förslag till principer för styrmodell ska återremitteras i syfte
att belysa hur en dialog mellan respektive nämnd och kommunfullmäktige kan ske
innan målen fastställs i kommunfullmäktige.
László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP): Förslag 6 och 7 i kommunstyrelsens förslag ska byta plats med varandra.
Ordet revidera i punkt 7 ska bytas mot ordet ompröva.
Första meningen i stycke 5 byts ut mot: I Ljusdals kommun behövs det fler
arbetstillfällen.
Ordet egen i stycke 5 mening 2 ska strykas.
Orden och idrottare ska strykas i stycke 9.
En näst sista mening ska tilläggas i stycke 6: Denna satsning präglas av mångfald
och ger möjlighet till såväl småskalighet som självständiga enheter.
Markus Evensson (S): Avslag på László Gönczis yrkande om att stryka ordet
egen.
Mötet ajourneras. Efter 25 minuter återupptas förhandlingarna.
Karin Jansson (MP): Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya
visionen antas under förutsättning att visionen tas upp för omprövning i januari
2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att anta principerna för Ljusdals kommuns styrmodell.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0321/11
§ 6 forts.

Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Gönczis och Karin
Janssons yrkande om att byta ut första meningen i stycke 5 byts mot: I Ljusdals
kommun behövs det fler arbetstillfällen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Gönczis och Karin
Janssons yrkande om att stryka ordet egen i stycke 5 mening 2. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för László Gönczis och Karin
Janssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 37 Ja-röster mot 3 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis och
Karin Janssons yrkande om att en näst sista mening ska tilläggas i stycke 6:
Denna satsning präglas av mångfald och ger möjlighet till såväl småskalighet
som självständiga enheter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Gönczis och Karin
Janssons yrkande om att orden och idrottare ska strykas i stycke 9. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag
antas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att avveckla gällande kommunprogram. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0321/11
§ 6 forts.

Förslag till reviderad styrmodell och ny vision
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att avveckla gällande slogan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis och
Karin Janssons yrkande om att byta plats på förslag 6 och 7 i kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas
under förutsättning att visionen tas upp för omprövning i januari 2015. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag om att anta plan för informations- och förankringsprocessen för den nya
visionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att visionen ska tas upp för
revidering i januari 2015 mot László Gönczis och Karin Janssons yrkande om att
visionen ska tas upp för omprövning i januari 2015. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden gällande punkterna 1 och 7.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
Balanslista klk
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0468/13
§7

Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Årsredovisningen 2012 för stiftelsen Stenegård godkänns.

Sammanfattning
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens
ändamål ska vara att
•
•

Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och
hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård.
Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene
9:1.

Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska
principer.”
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i
stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av
Stenegården i Järvsö AB.
Årets resultat är 31 236 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på 2 247 417 kronor. I ny räkning balanseras -2 216 181 kronor.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 176 att årsredovisningen ska
godkännas. Utskottet vill ha en beskrivning av var ärendet ligger och hur skulden
hanterats hos kommunen.
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 20 december 2013 att skulden till
kommunen som är upptagen i årsredovisningen kommer att regleras med beslut i
kommunfullmäktige att skulden skrivs av. Kommunens kostnad för detta är redan
tagen i tidigare bokslut. Stiftelsen kommer troligen inte att avvecklas förrän 2016
eftersom det i den politiska utredningen om Stenegårds framtid är skrivet att en
möjlig framtida driftsform just är i stiftelseform. I uppdraget med att utveckla
Stenegård ska utredningen beaktas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0468/13
§ 7 forts.

Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2012
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 13
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 december 2013
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 176
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2012 – 31
december 2012
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Stiftelsen Stenegård

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0518/13
§8

Fyllnadsval av ordförande i kommunstyrelsen efter Roland Bäckman (S)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) väljs till ny ordförande i kommunstyrelsen.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Roland Bäckman (S) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt
uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen.
Fyllnadsval måste därför göras.
Valberedningen föreslår 16 januari 2014, § 1 att Leif Persson (S) väljs till ny
ordförande i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 16 januari 2014, § 1
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Malin Ängerå (S): Bifall till valberedningens förslag.
Thomas Wandel (SRD): Ärendet ska återremitteras till valberedningen så att en
utredning kan göras av omgivningens reaktioner på val av kommunalråd.
Leif Hansen (SRD): Avslag på Thomas Wandels återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon inte har för avsikt att ställa Thomas Wandels
återremissyrkande under proposition.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag
om att välja Leif Persson till ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0518/13
§ 8 forts.

Fyllnadsval av ordförande i kommunstyrelsen efter Roland Bäckman (S)
Eftersom det är ett personval är omröstningen sluten. Fullmäktiges sekreterare
upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet lämnade röster är 39. Samliga valsedlar är giltiga.
Leif Persson får 18 röster. Två valsedlar är blanka och 19 ledamöter har avstått
från att rösta.
Kommunfullmäktige har således beslutat att välja Leif Persson (S) till ny
ordförande i kommunstyrelsen.
Leif Persson (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsexpediering
Akt
Leif Persson
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0518/13
§9

Fyllnadsval av ledamot i ledamot i regionfullmäktige, ombud
taxeringsmål, ombud folkbokföringsärende, ombud HSB, ledamot i
stiftelsen Närljus, ombud stämma Hälsingetur, ombud Ljusdals
friluftsanläggningar, ombud politiskt samråd för kollektivtrafiken i
Gävleborg, ledamot i Hälsingerådet och ombud föreningsstämma i
Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) väljs till ledamot i regionfullmäktige, ombud taxeringsmål,
ombud folkbokföringsärenden, ombud HSB, ledamot i stiftelsen Närljus,
ombud stämma Hälsingetur, ombud Ljusdals Friluftsanläggningar, ombud
politiskt samråd för kollektivtrafiken Gävleborg, ledamot i Hälsingerådet och
ombud föreningsstämma i Hälsingeutbildning ekonomisk förening.
2. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Roland Bäckman (S) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från
rubricerade uppdrag.
Fyllnadsval måste därför göras.
Peter Engdahl (S) föreslår att Leif Persson (S) väljs till uppdragen.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Leif Persson
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Rubricerade instanser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0473/13
§ 10

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Eva Steen Andreassen
(S)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ann Hamrén (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Eva Steen Andreassen (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval måste därför göras.
Leif Persson (S) föreslår att Ann Hamrén (S) väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ann Hamrén
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0497/13
§ 11

Delårsbokslut för Region Gävleborg per den 31 augusti 2013 - för
kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Föreligger delårsbokslut per den 31 augusti 2013 för Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 14
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 177

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0397/13
§ 12

Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL för
tredje kvartalet 2013
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2013 fanns tolv ”Ej verkställda beslut” att rapportera. Det
innebär att det är tolv personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet
på ansökan om vård och omsorgsboende (vobo).
Två av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället andra kvartalet.
Det ena ärendet med bifallsbeslut fattat den 9 november 2012 är fortfarande inte
verkställt. Orsaken är att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid tre tillfällen.
Det andra ärendet som fanns med vid rapporteringen andra kvartalet har nu blivit
verkställt. Bifallsbeslut fattades den 27 mars 2013 med verkställighetsdatum den 4
september 2013. Orsaken var att kunden tackat nej till erbjudet vobo vid två
tillfällen och har varit beviljad växelvård i tre veckor med en vecka hemma för att
provbo erbjuden bostad innan denne tackade ja.
Fem ärenden med bifallsbeslut från april, maj och juni har tackat nej till erbjudna
boenden.
Övriga fem ärenden med bifallsbeslut från maj och juni har inte fått erbjudande
om vobo på grund av att det inte funnits lämpligt/önskat boende att erbjuda. Tre
av dessa personer söker vobo på Furugården i Los och där har det inte funnits en
ledig lägenhet att erbjuda sedan i maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 15
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 189
Omsorgsnämndens protokoll 24 oktober 2013, § 198
Omsorgsförvaltningens sammanställning 14 oktober 2013
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0488/11
§ 13

Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till
heltidsarbete. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att utreda
förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till
heltid.

Sammanfattning
Eva Steén-Andreassen (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon
föreslår att heltid ska vara grunden för all anställning i Ljusdals kommun.
Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till
kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31
oktober 2011, § 234.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att
kommunchefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda
kommunens anställda rätt till heltidstjänstgöring.
Vidare skriver kommunchefen att frågan om oönskad deltidstjänstgöring har varit
aktuell i landet under senare år. Flera offentliga arbetsgivare har valt att tillskapa
möjligheter för de av sina anställda som önskar utöka sin anställningsgrad upp till
heltid. Det är vanligtvis så att erbjudandet gäller alla anställda i kommunen, men
ej garanterar att utökning kan ske vid ordinarie arbetsplats.
För att skapa underlag för ett politiskt ställningstagande bör en utredning med
ekonomisk bedömning genomföras. En undersökning som inventerar efterfrågan
av utökad tjänstgöring bör ingå.
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att en utredning genomförs
för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda
rätt till heltid. Han skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår
kommun, precis som för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd
ska behöva arbeta oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning
bör genomföras där även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör
ingå.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0488/11
§ 13 forts.

Motion från Eva Steen-Andreassen (S) gällande rättighet till
heltidsarbete. Svar
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar
som gäller för vår kommun.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 182 i enlighet med ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 18 i enlighet med allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 18
Allmänna utskottets förslag 3 december 2013, § 182
Förslag till beslut 8 november 2013
Yttrande från kommunchefen 17 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 234
Kommunchefens skrivelse 17 november 2011
Motion 26 september 2011
Yrkanden
Stina Michelson (S), Leif Hansen (SRD), Erika Larsdotter Thimrén (V), Malin
Ängerå (S) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag
László Gönczi (MP) och Benny Bergström (M): Motionen bifalles såtillvida att en
utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens
alla tillsvidareanställda rätt till önskad sysselsättningsgrad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
László Gönczi (MP)
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning, Balanslista kf, Eva Steen Andreassen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0538/13
§ 14

Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden
utefter Mellanljusnan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Jonny Mill (SRD) har lämnat en motion om att öppna upp landskapsbilden utefter
Mellanljusnan.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
Jonny Mill

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0025/14
§ 15

Medborgarförslag gällande förbud mot fyrverkeriet och smällar inom
tätbebyggt område
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter,
kompletterar den loka ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra
fyrverkerier och smällare inom tätbebyggt område.
att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på
särskilt anvisade platser (tex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och
smällare under en begränsad tidsperiod.
att kommunen- eller annan utsedd myndighet- utfärdar ett intyg, vilket
måste uppvisas och överlämnas till handeln innan försäljning av
fyrverkeripjäser/smällare får ske.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0037/14
§ 16

Avsägelse från Jenny Breslin (S) gällande ersättare i omsorgsnämnden.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jenny Breslin (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
2. Vanja Isaksson (S) väljs till ny ersättare.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Jenny Breslin (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Leif Persson (S) föreslår att Vanja Isaksson (S) väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Jenny Breslin
Vanja Isaksson
Förtroendemannaregister
Omsorgsnämnden
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0026/14
§ 17

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska ge ett kortfristigt lån till
Ljusnet AB gällande fibernät
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdals
kommun ger ett kortfristigt lån till Ljusnet AB till dess att nya bredbandspengar kommit in.
Då skulle Ljusnet AB kunna sambygga fibernät i Hovra med Fortum.
Förslagsställaren upplyser om att Fortum tänker bygga om elnätet i Hovra och lägga
ledningarna i marken. Arbetet är tänkt att utföras under 2014.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0041/14
§ 18

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställarna vill
att kommunen ska använda trådbunden internet- och telefonuppkoppling istället
för trådlös dito i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, i
syfte att minska risken för ohälsa bland elever och personal.
Beslutsexpediering
Akt
Ks beredning
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0030/14
§ 19

Medborgarförslag gällande raketer och smällar på angivna platser och
tider i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att raketer och
smällare endast ska få skjutas på speciellt angivna platser i kommunen under
angivna tider.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Ks beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0028/14
§ 20

Medborgarförslag om kompletteringar i de lokala ordningsföreskriferna
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att den lokala
ordningsstadgan kompletteras med begränsningar av möjligheterna att använda smällare och
raketer i hela kommunen. Raketer och smällare ska få användas på angivna platser, under
ordnade förhållanden och inom en anvisad tid.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-01-27
Diarienummer

KS 0046/14
§ 21

Avsägelse från Leif Persson (S) som ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ordförande i
valnämnden.
2. Peter Engdahl (S) väljs till ny ordförande.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Leif Persson (S) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ordförande i
valnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Leif Persson (S) föreslår att Peter Engdahl (S) väljs till ny ordförande.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Leif Persson
Peter Engdahl
Valnämnden
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande

30

