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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 128
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 129
Justerare
Peter Engdahl (S) och Bertil Skoog (FP) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 6 oktober 2014, kl 15:00 på
kommunkansliet.
§ 130
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 september 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 september i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om två medborgarförslag får upptas på
dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

§ 131
Ledamöternas korta frågor
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om ett sedan tidigare utlovat sammanträde
kring för-och nackdelar med vindkraft.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.
László Gönczi (MP) ställer en fråga om flyktingboende i Ramsjö.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29

Maj-Britt Tönners (C) ställer en fråga om långsiktig lösning gällande
turistinformation.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.
Leif Hansen (SRD) ställer en fråga om utbildningsnämndens beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att stänga Ramsjö skola.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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till alla aktiva bygderåd i Ljusdals kommun. Svar ..................................................................... 6
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Bygderådens servicepersoner. Svar............................................................................................ 7
§ 134 Interpellation från Lászlo Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin
Ängerå gällande den ideologiska bakgrunden för hur dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg)
ska få organisera sitt arbete. Svar ............................................................................................... 8
§ 135 Interpellation från Ingrid Olsson (C) gällande gång- och cykelvägarna i kommunen . 11
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motioner och medborgarförslag ............................................................................................... 28
§ 146 Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C) gällande
utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre elever ......................................... 31
§ 147 Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) gällande bandy och
ungdomsbostäder ...................................................................................................................... 34
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0207/14
§ 132

Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsen ordförande
gällande stöd till alla aktiva bygderåd i Ljusdals kommun. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”En motion ställd till kommunfullmäktige från Helena Brink (C) gällande att ge
ekonomiskt stöd till aktiva bygderåd i kommunen skickades på beredning efter
beslut i KF 2012-05-28. 2013-01-15 behandlades motionen i KSAU där den blev
bifallen med följande motivering:
Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett
ekonomiskt bidrag till alla aktiva bygderåd, samt att bidraget arbetas in i ELP:en
för att skapa långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i
uppdrag att formulera kriterier inför utbetalning av bidraget.
Motionärens yrkande:
”Ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor utgår årligen mot inskickad och godkänd
verksamhetsberättelse.”
2014-05-28 är det på dagen två år sedan motionen behandlades i kommunfullmäktige. Min fråga är då:
1: Är motionen under behandling?
2: Är bidraget inlagt i ELP:en?
3: Om inte, kommer det att ske och i så fall när?
4: När får bygderåden besked?
Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014, § 99 att interpellationen får framställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) har svarat på interpellationen:
1. En utredning pågår.
2. Bidraget är inte inlagt i ELP:en.
3. Det får utredningen visa.
4. När utredningen är klar och beslut tagits.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Ingrid Olsson (C), Leif Persson (S)
och Helena Brink (C).
Beslutsexpediering: Akt, Ingrid Olsson, Leif Persson
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0208/14
§ 133

Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsen ordförande
gällande Bygderådens servicepersoner. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
”Bygderåden har till sin hjälp servicepersoner som finns till hands för alla som
behöver hjälp i olika frågor, bl.a. kontakt med kommunen i olika frågor m.m. De
utför ett viktigt jobb till gagn för människor i glesbygd.
Servicepersonen i Los har sin anställning via AME. Denna anställning upphör
2014-06-30, efter det datumet upphör serviceverksamheten i Los då fortsatt form
av anställning inte ordnats.”
Ingrid Olsson ställer följande frågor till kommunalrådet:
1: Kommer servicepersonen i Los att få vara kvar i sin anställning efter detta
datum?
2: När kan besked om detta komma?
Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014, § 98 att interpellationen får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) har svarat på interpellationen:
1. Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer inte att förlänga anställningen.
2. Enligt AME har bygderådet och berörd person fått besked.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg av Ingrid Olsson (C), Leif Persson (S),
Markus Evensson (S) och Helena Brink (C).

Beslutsexpediering
Akt
Ingrid Olsson
Leif Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0220/14
§ 134

Interpellation från Lászlò Gönczi (MP) till utbildningsnämndens
ordförande Malin Ängerå (S) gällande den ideologiska bakgrunden för
hur dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg) ska få organisera sitt arbete.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens
ordförande:
”Vi som sitter i utbildningsnämnden är väl försedda med information om hur
dagens organisation av dagbarnvårdare ser ut. Vi har fått beskrivet både för- och
nackdelar med olika lösningar inom den pedagogiska omsorgen.
Förvaltningen föreslår att endast sådan pedagogisk omsorg, som bedrivs i hemmet
i samarbete med förskolorna ska få vara kvar i framtiden.( Alternativt att ingen
pedagogisk omsorg bedrivs i kommunen verkar inget parti stå bakom.)
Den politiska bilden i övrigt är desto mer diffus. I arbetsutskottet hade S inga
förslag. SRD och M röstade för att bevara formen pedagogisk omsorg men ta bort
dem med gemensamma lokallösningar. Vilket skulle rasera exempelvis
Zorrokollektivets verksamhet. I nämnden verkade det bli klargjort vad folk
verkligen ville, men så vart det inte alls och ärendet fick bordläggas.
Och det är en himla tur för både det förslag som S hade lagt och Centerns gick ut
på att dagbarnverksamhet på gemensam lokal inte skulle få bli kvar. Med
konsekvensen, som sagt, att dagbarnvårdarkollektivet Zorro i Färila skulle
försvinna. Till nämnden har SRD backat på denna punkt, men bilden är allt annat
än klar i övrigt. Tydligast var M emot en lösning av Zorros sort.
Jag tror att det här handlar om en ideologisk motsättning mer än praktisk
problemlösning. Det är svårt att ur utredningen läsa ut att dagbarnvårdare i
hemmet på alla vis skulle vara bättre än de som har gemensam lokal enstaka dagar
eller hela veckan. Men det står ju var och en fritt att göra sin egen utvärdering av
det faktamaterial vi har fått. Jag tänkte inte ens fråga hur ni i S kommit fram till er
hållning.
Min fråga gäller snarare hur man ska utvärdera personalens och brukarnas
önskemål. I fallet Zorro är det helt entydigt: De trivs med sin lösning, de vill ha
den kvar och de framför många relevanta skäl för det. Om nu du och ditt parti gör
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0220/14
§ 134 forts.

Interpellation från Lászlo Gönczi (MP) till utbildningsnämndens
ordförande Malin Ängerå (S) gällande den ideologiska bakgrunden för
hur dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg) ska få organisera sitt arbete.
Svar
en annan utvärdering så undrar jag om ni verkligen tycker att den är viktigare än
den bedömning som de berörda har gjort för sin egen del!
För mig och mitt parti MP är frågan enkel. Så länge som verksamheterna
motsvarar grundläggande krav ska vi bejaka personalens och föräldrarnas vilja! Vi
tror på mångfald och fria val. (Här kan man göra det utan att oroa sig för
skattesmygande storföretags höga vinster eftersom verksamheten bedrivs i
kommunal regi.)”
László Gönczi ställer följande fråga:
Hur ser du på detta? Är det du/ ni som ska få välja formerna eller är det de
berörda?
Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2014, § 100 att interpellationen får
framställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) har svarat på interpellationen:
”Utbildningsnämnden gav förvaltningen under hösten 2012 att utreda
förutsättningar för Ljusdals kommun att bedriva pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har kartlagt verksamheterna kring de 70-talet barn som har
pedagogisk omsorg. Utredningen påvisar olikheter i åsikter kring hur-frågan, det
vill säga frågan om hur verksamheten ska bedrivas. Åsikter från anställda och
föräldrar har inkluderats i utredningen och nämnden har haft ett bra underlag för
politiskt beslut.
Grundfrågan har varit om kommunen skall erbjuda pedagogisk omsorg eller inte.
Samtliga partier i utbildningsnämnden uttalade tidigt att det är av vikt, då det inte
är ett lagkrav, att pedagogisk omsorg finns inom kommunens servicenivå som ett
valbart alternativ.
Ärendet har varit komplext då åsikterna och uppfattningarna har varit delade
bland anställda, föräldrar och geografiskt i kommunen. I någon kommundel har
åsikterna varit delade bland föräldrar och anställd, men i annan kommundel har
det funnits samsyn. I Färila är det samsyn mellan samtliga berörda. Där vill såväl
anställda som föräldrar att all verksamheten bedrivs i lokal (Zorro-kollektivets
gemensamhetslokal).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0220/14
§ 134 forts.

Interpellation från Lászlo Gönczi (MP) till utbildningsnämndens
ordförande Malin Ängerå gällande den ideologiska bakgrunden för hur
dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg) ska få organisera sitt arbete.
Svar
László Gönczi skriver i sin fråga ”hur man ska utvärdera personalens och
brukarnas önskemål. I fallet Zorro är det helt entydigt: De trivs med sin lösning,
de vill ha den kvar och de framför många relevanta skäl för det. Om nu du och ditt
parti gör en annan utvärdering så undrar jag om ni verkligen tycker att den är
viktigare än den bedömning som de berörda har gjort för sin egen del”.
Mitt svar är att i det här ärendet har socialdemokraterna lyssnat till föräldrarna
som då har olika uppfattningar om hur verksamheterna ska bedrivas. I
Järvsöområdet önskar man pedagogisk omsorg i dagbarnvårdarens hem, i andra
kommundelar vill man ha växelvis verksamhet i hemmet/gemensam lokal och i
Färila enbart i lokal.
Föräldrarnas åsikter har legat till grund för socialdemokraternas ställningstagande,
lika väl som dagbarnvårdarnas uppfattning om deras arbetsmiljö och önskemål.
Resultatet har därmed blivit ett politiskt ställningstagande om vart och hur
förutsättningarna för att bedriva pedagogisk omsorg i Ljusdals kommun ska vara.
Socialdemokraternas yrkande blev nämndens beslut. Att nämnden ska besluta om
i vilka lokaler en verksamhet ska bedrivas hör inte till den politiska vardagen, men
nämnden kom att hantera dylik lokalfråga av olika anledningar.”
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg av László Gönczi (MP) och
Malin Ängerå (S).

Beslutsexpediering
Akt
László Gönczi
Malin Ängerå

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0305/14
§ 135

Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsens ordförande
Leif Persson (S) gällande gång- och cykelvägarna i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 oktober.
Sammanfattning
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I
interpellationen skriver hon:
I Ljusdals-Posten fredag 29/8 2014 står att läsa:
”Ljusdal och Järvsö kan få ny gång-och cykelväg. Planerna på detta är några år
gamla och nästa sommar kan det vara klart, om alla bitar är på plats när det gäller
brolösningen.”
Jag tycker det är bra att en gc-väg kommer till stånd; det är en trygghetskänsla för
den som nyttjar gc-vägar. Vad jag undrar över är turordning och prioritering.
Under ett möte i Loos våren 2014 sa kommunchef Claes Rydberg att Loos var
nummer två på Trafikverkets länslista när det gäller gång-cykelvägar.
Enl. Stig Olsson (förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen) ligger gcvägarna under Trafikverket. Jag har också hört att det är kommunen som har hand
om prioriteringen för gc-vägarna.
Då är min fråga: Är det kommunen eller Trafikverket som prioriterar ordningen
när det gäller gc- vägarna i kommunen?
Är den väg som har prio ett färdigställd? Om ja, bör väl Loos flyttas upp till
nummer ett inför år 2015?
Gång-och-cykelvägen i Loos har varit planerad sedan mitten av 90-talet och är
idag till vissa delar färdigställd, men en del återstår. Det är absolut nödvändigt att
den blir klar snarast. Trafiksäkerheten är viktig överallt och måste eftersträvas
även i kommunens ytterområden.”
Beslutsexpediering
Akt
Ingrid Olsson
Leif Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0065/12
§ 136

Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas.

Sammanfattning
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Järvsö är att komma närmare de
mål och visioner som är framförda i översiktsplanen. Det sker genom att planen
ger vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. Planen avses gälla i tio år, men den ska dock aktualitetsförklaras minst
en gång per mandatperiod.
Uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Järvsö fattades av
kommunstyrelsen i mars år 2012. I oktober år 2013 beslöt kommunstyrelsen att
sända det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter inkomna
synpunkter och ställdes sedan ut för granskning under februari och april år 2014
efter beslut av kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott.
Den fördjupade översiktsplanen för Järvsö utgör en ändring och en fördjupning av
Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 41. Fördelen med den fördjupade översiktsplanen
är bland annat att kommunens avsikter kan redovisas med en högre detaljeringsgrad. Planen ersätter ”Översiktsplan för Järvsö” antagen av kommunfullmäktige
den 28 november 1988 samt del av översiktsplanen för Ljusdals kommun som
redovisas på översiktsplanens karta ”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal – Järvsö”.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 77 att den fördjupade
översiktsplanen för Järvsö antas.
Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 144 att den fördjupade översiktsplanen
för Järvsö antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 144
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 77
Antagandehandlingar 30 april 2014

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0065/12
§ 136 forts.

Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell
(V), Torsten Hellström (M), Sören Görgård (C), Bertil Skoog (FP), Malin Ängerå
(S), Björn Mårtensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Karin Jansson (MP): Meningarna Shopping har utvecklats till en betydande
fritidsaktivitet och En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt och
anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen ska
strykas.
László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP): Stycket Tätortstriangeln- Järvsö i
kommunen stryks.
Kommunen ska genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning
ta fram en plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och
trivselaspekter.
Helena Brink (C): Avslag på László Gönczis tilläggsyrkande om att kommunen
genom arkitektonisk expertis i samarbete med Järvsös befolkning ska ta fram en
plan för Öjeberget som också beaktar helhetsbilden ur estetiska- och
trivselaspekter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att stryka meningen Shopping har utvecklats till en betydande fritidsaktivitet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att stryka meningen En ny butik för Systembolaget där man tar in ett lokalt
och anpassat sortiment skulle kunna etableras för att stötta besöksnäringen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att stryka stycket om tätortstriangeln- Järvsö i kommunen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0065/12
§ 136 forts.

Antagande av fördjupad översiktsplan för Järvsö
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet.
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkande
om att den fördjupade översiktsplanen för Järvsö antas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0135/14
§ 137

Reglemente för krisledningsnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till reviderat reglemente antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 28 april 2008, § 78 ett nytt reglemente för krigsledningsnämnden i Ljusdals kommun.
En översyn av reglementet har gjorts och följande ändringar föreslås:
§ 10 Beredning av nämndens ärenden
Krisledningsnämnden bistås av en krisledningsstab bestående av Ljusdals kommuns
koncernledningsgrupp (KLG).
§ 11 Underrättelse
Den underrättade ska bekräfta, muntligt eller via svarsmeddelande, att man mottagit
underrättelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 159
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 60
Kommunchefens skrivelse 4 april 2014
Reglemente för krisledningsnämnden i Ljusdals kommun
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling
Olle Björk fk
Anna Kjellander fk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0097/14
§ 138

Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Utredningen godkänns.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden avskaffade år 2000 den så kallade habiliteringsersättningen, en
dagpeng till personer med intellektuell funktionsnedsättning som deltog i insatsen
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). År 2009 utredde omsorgsförvaltningen frågan på omsorgsnämndens
begäran och nämnden beslutade då att inte återinföra ersättningen.
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 25 november 2013, § 213, begärt
en utredning om eventuellt återinförande av habiliteringsersättning inom
handikappomsorgens verksamheter (stöd och omsorg). Denna utredning, liksom
föregående utredning i frågan 2009, har gjorts av utredarenheten.
Utredaren konstaterar att det finns en stor majoritet av landets kommuner som ger
en så kallad habersättning, huvudsakligen till LSS personkrets i daglig
verksamhet, i vissa fall även till deltagare i dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
(SoL). Ersättningen är i allmänhet omkring 35-45 kronor per dag eller 6-8 kronor
per timme. Ersättningen är enligt Skatteverket inte att betrakta som skattepliktig
inkomst.
Systemet ifrågasätts men har inte prövats i domstol utifrån att det troligen strider
mot kommunallagens bestämmelser om likabehandling, i det att ersättningen är en
ekonomisk ersättning utan biståndsbedömning eller behovsprövning.
Skälen för ersättning (se bland annat policydokument från Föreningen för barn,
unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB) är bland annat att deltagare i
daglig verksamhet måste betala för sin lunch (vilket annars blir en skattepliktig
förmån) och då anses ”betala för att få jobba”.
Utredningen föreslår att omsorgsförvaltningen inte återinför
habiliteringsersättning för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS och inte
heller inför det för deltagare i dagverksamhet enligt SoL.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0097/14
§ 138 forts.

Utredning gällande återinförande av habiliteringsersättning
Omsorgsförvaltningen föreslog den 4 april 2014:
1. Habiliteringsersättningen ska inte återinföras inom daglig verksamhet med
motivering som framgår av utredningen i ärendet.
Omsorgsnämnden föreslår den 15 april 2014, § 62 kommunstyrelsen besluta:
1. Förslaget om återinförande av habiliteringsersättningen skjuts fram till nästa
år, inför budget 2016.
Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 162 att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna utredningen. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet ska hanteras i
budgetberedningen våren 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 162
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 71
Omsorgsnämndens protokoll 15 april 2014, § 62
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 april 2014
Utredarenhetens utredning 25 mars 2014
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Maud Jonsson (FP) och Kenneth Forssell
(V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Budgetberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0117/13
§ 139

Utredning med anledning av bifallen motion om att investera i skapande
för framtiden
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utredningen godkänns.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på organisation
och finansiering senast i januari månad 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 197 att bifalla en motion
från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin Ängerå (S) och
Kjell Nilsson (S) om att ”Investera i skapande för framtiden”. Uppdraget enligt
motionen avser ”att utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av
kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett
kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens Museums framtida lokaler”.
Chefen för Musik & Kulturenheten fick i slutet av januari 2014 i uppdrag att
genomföra utredningen, med förvaltningschef Stig Olsson och kommunchef Claes
Rydberg som ”styrgrupp” under utredningstiden. Genomförandetiden för
utredningsuppdraget beslutades till två månader (klart 31 mars 2014).
Utifrån förutsättningarna i uppdraget och utredningens begränsade tid för
genomförande (februari – mars 2014) har utredaren valt att tillsammans med
medarbetare inom Musik & Kulturenheten inventera kommunens bestånd av
befintliga verksamhetslokaler där det skulle kunna vara aktuellt med en etablering
av kulturella verksamheter inom alla konstformer i enlighet med uppdraget.
Ett samlat ”verksamhetscentrum” för kulturutövande inom alla konstformer
(kurser och utbildningar, studiecirklar, konserter och framträdanden, och så
vidare) kräver stora lokalytor som dessutom är specialutrustade utifrån respektive
konstforms specifika behov.
I Ljusdals tätort finns idag enligt utredarens bedömning endast ett sådant möjligt
placeringsalternativ som uppfyller alla dessa specifika behov av redan utrustade
verksamhetslokaler inom alla konstformer samlade på ett och samma ställe och
detta är området vid Slottegymnasiet/Musikskolan.
Fullt utrustade lokaler finns där för att bedriva verksamhet inom bland annat
musik, ljudteknik, dans, drama, foto, multimedia, bildkonst, textildesign,
konsthantverk, skrivande, utställningar, och så vidare. Dessa lokaler är dessutom
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0117/13
§ 139 forts.

Utredning med anledning av bifallen motion om att investera i skapande
för framtiden
tillgängliga stora delar av veckans timmar (sena eftermiddagar, kvällar och
helgdagar) samt alla veckor under året då ingen reguljär undervisning sker i
lokalerna (höstlov, jullov, sportlov, påsklov samt sommarlov).
På området finns, förutom fullt ändamålsenliga verksamhetslokaler för alla
konstformer, även andra redan befintliga faciliteter som är viktiga i
sammanhanget såsom cafeteria, reception, restaurang, bibliotek, föreläsningssalar
och så vidare. På området finns även möjligheter till ett fullt möblerat boende
(Elevhemmet) för en eventuell framtida kurs- och lägerverksamhet under
skollovsveckor. För denna typ av verksamhet finns även andra kompletterande
rekreations- och idrottsanläggningar på området, såsom sporthall, gym, tennishall,
curlinghall, skidstadion med elbelysta skidspår, beachvolleyplan, lokaler för
skytte, bordtennis, kampsport, gymping, och så vidare.
En ”ringlinje” med busstrafik i Ljusdals tätort planeras av X-Trafik med start i
augusti 2015 med hållplats vid Slottegymnasiet (planerade avgångar varje
halvtimme under dagtid och varje heltimme under kvällar och helgdagar), vilket
skulle skapa optimala förutsättningar för persontransporter till/från området.
Dessutom finns mycket bra befintliga parkeringsmöjligheter för biltrafik på
området.
Ett verkställande av den planerade renoveringen av Slottegymnasiets aula, i
enlighet med redan genomförd projektering (pågående separat beslutsärende –
Dnr KS 0029/12), skulle på ett mycket bra sätt komplettera övriga redan befintliga
verksamhetslokaler på området och skapa en attraktiv kulturscen av yppersta klass
i kommunen. En kulturscen av detta slag skulle avsevärt förbättra möjligheterna
att erbjuda större arrangemang, konserter och föreställningar i Ljusdals kommun.
Avseende andra stycket i utredningsuppdraget om att ”utreda förutsättningarna
för att skapa ett kulturhus i anslutning till Ljusdalsbygdens Museums framtida
lokaler” så föreslår utredaren att detta utredningsuppdrag genomförs separat, i
enlighet med föreslagen konceptidé (se vidare under rubriken ”Förslag till
organisation och genomförande”). Detta ställningstagande har också förankrats
med ledningen för Ljusdalsbygdens Museum, då en eventuell etablering av
museets verksamheter i nya lokaler är en tidskrävande och mycket komplex
process som behöver utredas separat.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 97 att En organisation
inrättas av för ett verksamhetsmässigt ”kulturcentrum” vid Slottegymnasiet/

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0117/13
§ 139 forts.

Utredning med anledning av bifallen motion om att investera i skapande
för framtiden
Musikskolan i enlighet med utredarens förslag. Den årliga budgetramen för Musik
& Kulturenheten utökas med 2 000 000 kronor för detta ändamål.
Kommunstyrelsen föreslår 18 juni 2014, § 150 att kommunfullmäktige beslutar att
utredningen godkänns och att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i oktober
månad 2014 återkomma med förslag på organisation och finansiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 150
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 97
Utredning 16 april 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 197
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Kjell Nilsson (S), Malin Ängerå (S), Kenneth Forssell
(V), Leif Hansen (SRD), Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP) och Helena Brink (C): Kommunstyrelsen får i uppdrag att
återkomma med förslag på organisation och finansiering senast i januari månad
2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande, inklusive László Gönczis
ändringsyrkande, under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0218/14
§ 140

Ej verkställda beslut enligt SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
För första kvartalet 2014 fanns tio ”Ej verkställda beslut” att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg. Samtliga rapporterade beslut gäller insatsen vård och omsorgsboende.
Det innebär att det är tio personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet
gällande ansökan om vård och omsorgsboende.
Sju av dessa ärenden var med vid rapporteringstillfället för fjärde kvartalet 2013. Dessa
ärenden är vid detta rapporteringstillfälle verkställda.
Tre ärenden är inte verkställda, två av dem har tackat nej till erbjudna boenden och det tredje
ärendet har nyligen fått erbjudande om ett vård- och omsorgsboende där make/maka redan
flyttat in.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2014, § 177
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 95
Omsorgsnämndens protokoll 15 maj 2014, § 83
Omsorgsförvaltningens skrivelse 28 april 2014
Rapportering av ej verkställda beslut 28 april 2014

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0158/14
§ 141

Årsredovisning 2013 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 underskott om 777 000 kronor, vilket är 884 000 kronor
sämre än budgeterad nivå. Avvikelsen är kopplad främst till:
•
•
•
•
•

Minskade intäkter från förvaltningar och bolag, detta är kopplat till
personalavgångar, vilket har skjutit på uppdrag i tid eller att de inte blivit
utförda för bolag och andra kunder.
Ökade kostnader för rekryteringsarbete.
Ökade advokatkostnader för att stödja upphandlingsarbetet där erfarenhet
saknas.
Ökade systemkostnader för inköpssystem utifrån ett icke fullt ut anpassat
avtal i förhållande till vår regionala lösning.
Ökade personalkostnader för vikariat i samband med uppsägningar och
sjukdomar.

Utöver det reella underskottet har ekonomistyrningen under 2013 varit för svag
genom att prognostisering och uppföljning har varit för långt ifrån upphandlingsverksamheten. Detta åtgärdas under 2014 genom att ägandet av ekonomifunktionen övergår till Inköp Gävleborg.
Förbundet lägger fram ett förslag för direktionen vid mötet den 28 mars 2014 om
hur balans i ekonomin ska uppnås och hur stort det egna kapitalet måste vara för
att möta framtida oförutsedda händelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 18 juni 2014, § 155
Allmänna utskottets protokoll 6 maj 2014, § 56
Förvaltningsberättelse Inköp Gävleborg, 14 april 2014

Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0010/14
§ 142

Antagande av detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Hybo
stationssamhälle
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Hybo 1:28, 12:1, 2:63 med flera, Upphävande av del av
detaljplan för Hybo stationssamhälle, antas.

Sammanfattning
Förslaget innebär att allmän plats avsedd för park hävs i vissa delar av två
gällande detaljplaner i Hybo. Även en del av Hybosjön som är belägen inom
detaljplan och som enligt denna ska betecknas som vattenområde upphävs. Utöver
detta hävs också en mindre del detaljplanerad vägmark (allmän plats) i
planområdets sydöstra del.
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande och ska därför först godkännas av
samhällsutvecklingsutskottet och sedan kommunstyrelsen för att slutligen antas av
kommunfullmäktige.
Planförslaget har varit utställt för granskning perioden 19 juni till och med 18 juli
2014. Under denna tid har endast länsstyrelsen yttrat sig. Efter granskningen har
förslaget inte reviderats.
Kommunstyrelsen föreslår 4 september 2014, § 200 att detaljplanen för Hybo
1:28, 12:1, 2:63 med flera, Upphävande av del av detaljplan för Hybo
stationssamhälle, antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 200
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 augusti 2014, § 127
Antagandehandlingar 11 augusti 2014

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0152/14
§ 143

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för
vuxna över 18 år i Gävleborg län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Rubricerade gemensamma utgångspunkter antas.
2. Efter att samtliga parter har antagit dessa utgångspunkter ska
omsorgsförvaltningen snarast upprätta en länsgemensam handlingsplan.
3. I det kommande arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen ska
betonas att tillgängligheten ska underlättas vid missbruksvård.
Sammanfattning
Kommunerna i länet har tillsammans med landstiget tagit fram ett
inriktningsdokument ”Gemensamma Utgångspunkter riskbruk, missbruk,
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län (GU)”.
Involverade i framtagandet av förslaget har dels varit en tjänstemannagrupp med
representanter från några kommuner och landstinget, dels en politisk arbetsgrupp
kopplad till Nätverk Välfärd. Nätverk Välfärd beslutade 13 december 2013 att
ställa sig helt bakom förslaget.
Inriktningsdokumentet är bra och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom
förslaget till rubricerade gemensamma utgångspunkter. Det är dock viktigt att en
länsgemensam handlingsplan snarast upprättas efter att samtliga parter har antagit
dessa utgångspunkter.
En av de viktigaste delarna med att kommunerna och landstinget tillsammans
beslutar om gemensamma utgångspunkter för olika områden, är att parterna är så
tydliga som det går i vad som blir de konkreta konsekvenserna av
överenskommelsen. Då kan denna typ av dokument fungera som ett reellt
styrdokument när handlingsplaner ska tas fram på läns- och/eller lokal nivå och
bli ett stöd för verksamheterna i vardagen.
Vad gäller de nu föreslagna gemensamma utgångspunkterna behöver
förtydligandena göras via en länsgemensam handlingsplan inom bland annat
följande områden:
1. Landstingets ansvar för tillnyktring och abstinensbehandling.
2. Kommunens behandlingsansvar enligt 5 kap 9 § socialtjänstlagen.
3. Gemensamt ansvar för både kommunerna och landstinget vid samsjuklighet,
missbruk och psykiatrisk sjukdom.
Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0152/14
§ 143 forts.

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för
vuxna över 18 år i Gävleborg län
I de nationella riktlinjerna framgår tydligt att vid samsjuklighet ska både den
psykiska ohälsan och beroendet behandlas samtidigt. Det sker inte idag och
behöver få tydligare skrivning i Gemensamma Utgångspunkter. Det behöver även
förtydligas hur ansvarsförhållandena är mellan kommun och landsting när vård
och behandling ska genomföras på hemorten för personer med samsjuklighet,
likväl som när institutionsplacering på annan ort är aktuell.
Arbetet med personer med missbruksproblematik bör ha mer av
behovsbedömning/behovsprövning, och mindre av vilken diagnos som kan vara
aktuell.
Ansvariga för att den gemensamma länshandlingsplanen upprättas bör vara den
tjänstemannastyrgrupp för rubricerade utgångspunkter som Länsledning Välfärd
kommer att tillsätta i juni.
Kommunstyrelsen föreslår 4 september 2014, § 193 kommunfullmäktige beslutar
att:
1.

Rubricerade gemensamma utgångspunkter antas.

2.

Efter att samtliga parter har antagit dessa utgångspunkter ska
omsorgsförvaltningen snarast upprätta en länsgemensam handlingsplan.

3.

I det kommande arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen ska
betonas att tillgängligheten ska underlättas vid missbruksvård.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 193
Allmänna utskottets protokoll 8 augusti 2014, § 104
Omsorgsnämndens protokoll 12 juni 2014, § 104
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 maj 2014
Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för
vuxna över 18 år i Gävleborgs län, 7 april 2014

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0152/14
§ 143

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk och beroende för
vuxna över 18 år i Gävleborg län
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till punkterna 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag,
avslag på punkt 3.
Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (FP) och Karin Jansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkterna 1-2 i
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
dessa.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 3 i kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering
Akt
Region Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0212/14
§ 144

Granskningsrapport beträffande granskning avseende löpande
redovisning. För kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning
av kommunens löpande redovisning.
Granskningen har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande. Svar ska lämnas
till revisorerna senast i oktober 2014.
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 4 september 2014, § 192 att anta förslag till yttrande
över revisonsrapporten och att uppföljning av rapporten ska ske per den 31 mars
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 192
Allmänna utskottets protokoll 12 augusti 2014, § 105
Kommunledningskontorets missiv 4 augusti 2014
Kommunchefens yttrande 27 juni 2014
Revisionsrapport – granskning löpande redovisning 20 maj 2014

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0224/14
§ 145

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun ska från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda
möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet inför
2016-2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och principer
för rätt till heltid. Regelverket ska vara klart 1 januari 2015.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden av slopande
av delade turer inom omsorgen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har bifallit en motion och tre medborgarförslag såtillvida att
en utredning ska genomföras för att utreda förutsättningarna för att erbjuda
kommunens alla tillsvidareanställda inom kommunen rätt till heltid. 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.
I arbetet med att insamla fakta har samtliga 429 deltidsanställda tillfrågats varav
312 har svarat. Av dessa önskar 154 utökad tjänstgöring. Beräknat på respektive
medarbetares nuvarande tjänstgöring och önskad utökning skulle lönekostnaderna
stiga med cirka 11,2 miljoner kronor per år.
117 anställda har inte svarat. En beräkning grundad på antagandet att det bland
dem som inte svarat finns önskemål om samma grad av utökning av tjänsterna
som bland de som har svarat ger en ökning av lönekostnaderna med 4,3 miljoner
kronor per år.
Nettoeffekten, det vill säga den ökade lönekostnaden reducerad med ett färre antal
timanställda, vikarier samt beordrad övertid, beräknas till cirka 50 procent av
bruttokostnaden, det vill säga 8 miljoner kronor per år.
Efter att information inkommit om att den första enkäten inte nått alla berörda har
enkäten distribuerats en andra gång. Därmed har utredningsarbetet försenats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0224/14
§ 145 forts.

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
Kommunledningskontoret föreslår den 27 maj 2014:
Informationen gällande utredning om ”rätt till heltid” beaktas i arbetet med budget
och ekonomisk långtidsplan.
Personalutskottet föreslår 12 augusti 2014, § 100 att informationen gällande
utredning om ”rätt till heltid” ska beaktas i arbetet med budget och ekonomisk
långtidsplan. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och
principer för rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att själva bestämma
sin sysselsättningsgrad.
Kommunstyrelsen föreslår 4 september 2014, § 190 att kommunfullmäktige
beslutar att:
1. Ljusdals kommun ska från årsskiftet 2015-2016 erbjuda sina anställda
möjlighet att utöka sin tjänst till heltid. Kostnad tas med i budgetarbetet
inför 2016-2018.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till regelverk och
principer för rätt till heltid. Regelverket ska vara klart 1 januari 2015.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden av
slopande av delade turer inom omsorgen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 190
Personalutskottets protokoll 12 augusti 2014, § 100
Kommunchefens skrivelse 27 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 57
Kommunfullmäktiges protokoll 31 mars 2014, § 58
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014, § 73
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 13
Yrkanden
Stina Michelson (S), Helena Brink (C) och Malin Ängerå (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0224/14
§ 145 forts.

Rätt till utökad sysselsättning för kommunens anställda med anledning
av bifallna motioner och medborgarförslag
László Gönczi (MP): Tillsvidareanställda i kommunen ska ha rätt till önskad
sysselsättningsgrad under förutsättning av att ett mer flexibelt nyttjande av
arbetstiden införs.
Stina Michelson (S): Avslag på László Gönczis yrkande.
Karin Jansson (MP): Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram förslag till
regelverk och principer för rätt till heltid och möjligheten för alla anställda att
själva bestämma sin sysselsättningsgrad.
Sammanträdet ajourneras. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkt 1 mot Lászlo
Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkt 2 mot Karin
Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för László Gönczis yrkande.
Omröstningsresultat
Med 21 Ja-röster mot 18 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se separat
omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag gällande punkt 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt, Kommunchefen för verkställande
Balanslista klk
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0467/11
§ 146

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras. Motivet till återremiss är att entreprenöriellt lärande
finns redan i Skollagen. Eftersom skollagen (2010:800) anger att det är rektor
som ansvarar för skolans inre arbete, så är det även rektor som beslutar om i
vilken utsträckning och på vilket sätt utbildning i entreprenörskap för
pedagogisk personal och för elever utformas.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till den utredning som är beställd.
Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder
möjligheten att erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap
och företagsamhet enligt ett koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 127 att bifalla motionen
såtillvida att en utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar
utbildning i entreprenörskap genomförs.
Ärendet lämnades till utbildningsförvaltningen för utredning. Utbildningsnämnden har nu lämnat förslag till utredning.
I utbildningsnämndens utredning framgår följande:
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna,
samarbete och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa
idéer till något värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på
olika sätt och som därför omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och
upplevelse av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några
enkätfrågor i förhållande till den egna skolan och entreprenörskap. Bland
rektorerna finns en medvetenhet om att entreprenörskap ska genomsyra
skolvardagen, men det är en viss spridning på i vilken grad de anser att
entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt förhållningssätt på respektive
skola. Resultatet påvisar att entreprenöriellt förhållningssätt till pedagogik och
lärande är tydligare och mer utbrett på några skolor och mindre utbrett på andra
skolor i kommunen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0467/11
§ 146 forts.

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i skolsammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola
förhåller sig till entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla
entreprenörskap i förhållande till deras behov och förutsättningar. Eftersom
Skollagen (2010:800) anger att det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete
så är det även rektor som beslutar om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i
vilken omfattning utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för
elever genomförs.
Utbildningsnämnden föreslås kommunstyrelsen besluta att utredningen anses
genomförd.
Kommunstyrelsen föreslår 4 september 2014, § 195 att kommunfullmäktige
beslutar att Ljusdals kommuns grundskolor ska ges möjlighet att erbjuda
utbildning i företagssamhet och entreprenörskap helt i enlighet med Ljusdals
kommuns vision om medveten satsning på utbildning i alla delar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 195
Allmänna utskottets protokoll 8 augusti 2014, § 103
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014, § 62
Utbildningsförvaltningens skrivelse 6 maj 2014
Utredning om entreprenörskap i grundskolan 4 juni 2014
Kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2014, § 127
Motion 16 september 2011
Yrkanden
Leif Persson (S), Leif Hansen (SRD) och Malin Ängerå (S): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Motivet till återremiss är att entreprenöriellt
lärande finns redan i Skollagen. Eftersom skollagen (2010:800) anger att det är
rektor som ansvarar för skolans inre arbete, så är det även rektor som beslutar om
i vilken utsträckning och på vilket sätt utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för elever utformas.
Kommunfullmäktige ska ta ställning till den utredning som är beställd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0467/11
§ 146 forts.

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Leif Hansen (SRD): Utredningen godkänns.
Kenneth Forssell (V) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att återremittera ärendet, Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska återremitteras. Se separat omröstningsprotokoll.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0303/14
§ 147

Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) gällande bandy
och ungdomsbostäder
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motioner skriver de:
”Vänsterpartiet var för att bygga en bandyhall på Östernäs. Den frågan är för
närvarande inaktuell och det finns ingen som för närvarande driver frågan om en
modern och hållbar arena för bandyn i Ljusdal.
Vi vill att bandyn ska ges de bästa förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet, för flickor och pojkar, för kvinnor och för män.
Om bandyn ska kunna konkurrera med övriga elitklubbar, krävs så bra
förutsättningar som möjligt.
Vi vet samtidigt att Ljusdal är i stort behov av bostäder, där bostäder för unga
borde vara prioriterat.
Med hänvisning till detta vill vi:
Att kommunen, en gång för alla, utreder förutsättningarna för att bygga in IP.
Att kommunen utreder kostnaden för flytt av IP ner på Östernäs.
Att kommunen utreder möjligheten att på nuvarande IP bygga bostäder och då
främst bostäder för unga.”

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0315/14
§ 148

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i
Järvsö.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0336/14
§ 149

Medborgarförslag gällande Lagen om Anställningsskydd (LAS)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver:
”Förekommer det att vikarier hos Ljusdals kommun blir tvingade att skriva under ett
dokument för att avstå LAS? Är det verkligen något som Ljusdals kommun ska syssla med?
Förslag på lösning: ”Lasa” all personal som borde ha ”lasats”!”

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-09-29
Diarienummer

KS 0335/14
§ 150

Medborgarförslag gällande Vindkraftsetablering i Kölvallen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
skriver:
” Kölvallen vindkraftspark, Ownpower har inte inventerat djur och natur i den
utsträckning som anses vara försvarbart av fågelkunniga. En inventering bör bestå
av 2års fältstudier, att räkna flyttfåglar under några få veckor är inte acceptabelt!
Området ska inte ha funnits som en tänkarbar etablering i första hand om
Ljusdalskommun gjort sin läxa eftersom området har rödlistade hotade och
skyddade fågelarter, skyddade boplatser, skyddade spelplatser för orre samt tjäder.
Det ligger i en exploatörs intresse att inte göra en ordentlig inventering eftersom
det kan sätta stopp för ett framtida projekt. Vem som kommer att äga
vindkraftverken i slutändan är vad jag vet oklart men om en utländskägare köper
dem kommer troligen även de jobbtillfällen som genererats att försvinna. Kvar
blir en exploaterad natur till en vinst för någon annan än Ljusdal.
Förslag på lösning: Politikerna lägger sitt veto i förslaget om Vindkraftsetablering
i Kölvallen.”

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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