PROTOKOLL
Datum
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Plats och tid
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 156
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 157
Justerare
Mattias Hedin (S) och Allan Cederborg (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 3 november 2014, kl
15:00 på kommunkansliet.
§ 158
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 oktober 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 oktober i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda två medborgarförslag och en avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

§ 159
Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0155/14
§ 160

Nedläggning av Ramsjö skola
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skolan i Ramsjö läggs ned snarast. Detta på grund av att nämnden som
skolhuvudman ej kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens kap. 2 § 8.

Sammanfattning
Ansvarig rektor för Ramsjö förskola och skola har lämnat en anmälan till
utbildningsnämnden om situationen på förskolan och skolan i september 2014.
I anmälan framgår att eleverna på framförallt högstadiet har enbart behörig lärare i
matematik och naturorienterande ämnen. I alla övriga ämnen har de utbildade
pedagoger men som inte har ämneskompetens. I svenska, hemkunskap, slöjd och
musik är det obehöriga lärare. Enligt skollagen måste legitimerade lärare sätta
betyg. Lärare på Stenhamreskolan måste vara med i bedömning av elevernas
kunskaper, det innebär ytterligare arbetsbelastning. Avståndet mellan skolorna
försvårar kontakterna.
I anmälan från ansvarig rektor framgår att hon inte kan säkerställa att eleverna får
ut sin garanterade undervisningstid i alla ämnen och att det finns tillräckligt med
ämneskompetens i de högre årskurserna enligt skollag.
Utbildningsnämnden föreslår 25 september 2014, § 83 att skolan i Ramsjö läggs
ned snarast på grund av att nämnden som skolhuvudman inte kan ta ansvar för
utbildningen utifrån skollagens 2 kap § 8.
Utbildningsnämnden beslutade också att förvaltningschefen får i uppdrag att, i
samverkan med rektor för Ramsjö skola, förbereda en avslutning av
skolverksamheten snarast utifrån att utbildningsnämnden som skolhuvudman ej
kan ta ansvar för utbildningen. Förvaltningschefen fick i uppdrag att presentera
hur Ramsjö förskoleverksamhet i fortsättningen kan organiseras samt i uppdrag att
till ärendet föra en skrivelse som utförligare beskriver lärarsituationen och
konflikten med skollagen.
Förvaltningschef Lena Tönners Ångman har 29 september 2014 lämnat en
skriftlig nulägesbeskrivning över situationen på Ramsjö skola läsåret 2014/2015.
Idag går tolv elever på Ramsjö skola i årskurserna 3,5, 6, 8 och 9. Förvaltningschefen stödjer anmälan från ansvarig rektor angående Ramsjö skola.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0155/14
§ 160 forts.

Nedläggning av Ramsjö skola
Kommunstyrelsen föreslår 2 oktober 2014, § 214 att Skolan i Ramsjö läggs ned
snarast. Detta på grund av att nämnden som skolhuvudman ej kan ta ansvar för
utbildningen utifrån skollagens kap. 2 § 8.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2014, § 214
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 29 september 2014
Utbildningsnämndens protokoll 25 september 2014, § 83
Anmälan daterad 18 september 2014
Yrkanden
Leif Hansen (SRD), Marie Mill (SRD) och László Gönczi (MP): Ärendet ska
återremitteras för utredning och framtagande av konsekvensbeskrivningar.
Malin Ängerå (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till återremissyrkandet, Nej-röst för avslag till återremissyrkandet.
Omröstningsresultat
Med 29 Nej-röster mot 10 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl
yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0155/14
§ 160 forts.

Nedläggning av Ramsjö skola
Reservationer
Leif Hansen (SRD), Marie Mill (SRD), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP),
Sune Frost (MP), Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Anton Ring
Hedman (SD), Stefan Andersson (SD) och Benny Bergström (SD).

Beslutsexpediering
Akt
Utbilningsnämnden för verkställande
Balanslista klk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0217/14
§ 161

Vänortsavtal mellan Ljusdals kommun och Assens kommune
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Vänortsavtalet mellan Ljusdals kommun och Assens kommune godkänns.

Sammanfattning
Ljusdals kommun har tillsammans med Assens kommune utarbetat ett
vänortsavtal. Avtalet bygger på ömsesidig övertygelse om betydelsen av kontakt,
idéutbyte och samarbete mellan kommunerna – på alla nivåer.
Avtalet undertecknades vid Assens kommunes besök i Ljusdal, men ska
ratificeras av kommunfullmäktige i Ljusdal.
Kommunstyrelsen föreslår 7 augusti 2014, § 173 att vänortsavtalet godkänns.
Kommunchef Claes Rydberg informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 augusti 2014, § 173
Allmänna utskottets protokoll 3 juni 2014, § 94
Vänortsavtal mellan Ljusdals kommun och Assens kommune, 22 maj 2014
Yrkanden
László Gönczi (MP): Vänortsavtalet ska avslås.
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att vänortsavtalet
godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Leif Hansens yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0012/14
§ 162

Delårsbokslut 2014 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsbokslutet godkänns.
Sammanfattning
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar om delårsbokslut för Ljusdals kommun:
Delårsbokslut
•
•
•
•
•
•
•

Resultat + 12,7 miljoner kronor
Minskad semesterlöneskuld 17 miljoner kronor ger resultateffekt +17 mkr
Nämndernas budgetavvikelse -11,6 miljoner kronor
Investeringarna 32,6 miljoner kronor av beslutade 67, miljoner kronor
Förbättrad soliditet
Försämrad likviditet
Finansiella målen klaras

Helårsprognos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultat -19,2 miljoner kronor
Nämndernas budgetavvikelse -28,8 miljoner kronor
Pensionsavsättningar 7 miljoner kronor högre
Arbetsgivaravgiften 5 miljoner kronor lägre
Nettokostnaden ökar med 50 miljoner kronor. 30 miljoner kronor exklusive AFApengar
Intäkterna ökar med 16 miljoner kronor
Försämrad soliditet
Finansiella målen klaras inte
Balanskravet klaras inte
Resultatutjämningsreserven (RUR) kan inte användas

Balanskravet
•
•
•

Justerare

Prognos - 19,3 miljoner kronor
Måste regleras inom tre år
En handlingsplan ska tas fram hur detta ska regleras

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0012/14
§ 162 forts.

Delårsbokslut 2014 för Ljusdals kommun
Nämndernas egna kapital enligt prognos
Kommunstyrelsen
från 2013
hälften av årets resultat

Totalt
387 tkr
3 500 tkr

3 887 tkr

Utbildningsnämnden
från 2013
- 3 464 tkr
hälften av årets resultat - 5 328 tkr

- 8 702 tkr

Omsorgsnämnden
-

från 2013
- 1 254 tkr
hälften av årets resultat - 12 663 tkr

- 13 917 tkr

Beslutsunderlag
Utlåtande från revisorerna
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 223
Delårsbokslut
Yrkanden
Leif Persson (S), Lars Molin (M) och Örjan Fridner (S): Delårsbokslutet
godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0362/14
§ 163

Delårsbokslut 2014 för Ljusdal Energiföretag koncern
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsboksluten noteras till protokollet.
Sammanfattning
Utfallet för energikoncernen per 31 augusti 2014 är + 9,7 miljoner kronor.
Prognosen per 31 december 2014 visar ett överskott på 73 000 kronor.
Koncerngemensamt
Lågkonjunktur
- Intäkter
• Temperatur (Vid kall temperatur större intäkter för fjärrvärme och elnät)
• Nederbörd (Större elproduktion)
• Elpriser (Bättre lönsamhet för kraftstationerna)
-

Kostnader
•
Temperatur (Oljeberoendet i fjärrvärmen)
•
Bränslepriser (40% av våra fjärrvärmekostnader)
•
Lönekostnader
•
Allmänna kostnadsutvecklingen

Koncernen
2013 Utfall
-

Utfall 92% av ett normalår
81,7 GWh fjärrvärme
Elproduktion 7,9 GWh
Inmatat Sjulhamre 95,1 GWh
1,4 miljoner m3 dricksvatten
1,9 miljoner m3 spillvatten
12 000 ton avfall
80 anställda

2014-08-31 Utfall
- Utfall 86% (100%) av ett normalår
- 51,9 GWh (45,0) fjärrvärme
- Elproduktion 7,5 GWh (4,1)
- Inmatat Sjulhamre 50,0 GWh (57,6)
- 1,4 miljoner m3 dricksvatten
- 1,9 miljoner m3 spillvatten
- 5 487 ton (6 080) avfall
- 88 anställda (säsongsanställda delvis)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 226
Delårsbokslut

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0362/14
§ 163 forts.

Delårsbokslut 2014 för Ljusdal Energiföretag koncern
VD Lars Wennerholm svarar på frågor.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0338/14
§ 164

Delårsbokslut 2014 för AB Ljusdalshem koncern
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsbokslutet noteras till protokollet.
Sammanfattning
Vinst ca 10 miljoner kronor 1/1 – 31/8 2014, vinsten återinvesteras i
fastighetsbeståndet som planerat underhåll och ombyggnad/förädling av
fastighetsbeståndet.
Direktavskrivet underhåll ca 20 miljoner kronor 1/1 – 31/8 2014
Energibesparingar 31/8 2010 – 31/8 2014 trots ca 100 lägenheter mer uthyrda.
El
-28%
Värme
-17,5%
Vatten
-10%
Fortsatt besparingsarbete med att byta ut all belysning till energi LED lampor,
solfångare och byte av stamventiler och värmeväxlare.
Låga vakanser, 17 st i kö till trygghetsboendet i Gärdeåsen, stort intresse av
trygghetsboende i Järvsö. Planer finns för ytterligare 27 lägenheter som
trygghetsboende vid Gärdeåsvägen 14.
Mark och tomter för nyproduktion: Detaljplanering pågår för bolagets två egna
tomter i Ljusdal. I Järvsö har bolaget begärt att få köpa kommunens mark vid
silversmeden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 225
Delårsbokslut
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0013/14
§ 165

Tilläggsäskande från omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Begäran om tilläggsanslag avslås.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har i beslut den 27 augusti begärt tilläggsanslag med
sammanlagt 12 150 000 kronor. Orsaken är ökade kostnader som nämnden
bedömer att man inte kan hantera.
Enligt riktlinjerna för budgetuppföljning skall nämnden vidta åtgärder inom
ramen för sina befogenheter för att klara given budgetram. Om detta är genomfört
skall nämnden föreslå åtgärder som kommunfullmäktige skall besluta om.
Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 29 september 2014 att han inte kan finna
att ovanstående är genomfört. Utifrån kommunallagen kan inte
kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsbudget där man godkänner att
kommunens kostnader kommer att överstiga intäkterna. Utifrån aktuell
resultatprognos skulle detta bli fallet om omsorgsnämndens äskande godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 222 att begäran om tilläggsanslag
avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 222
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 september 2014
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, § 120
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 juni 2014
Jäv
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå begäran om
tilläggsanslag.
László Gönczi (MP): Omsorgsnämnden beviljas 5 miljoner kronor i
tilläggsanslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0013/14
§ 165 forts.

Tilläggsäskande från omsorgsnämnden
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Leif Perssons yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0013/14
§ 166

Tilläggsäskande från utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Begäran om tilläggsanslag avslås.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i beslut den 28 augusti begärt tilläggsanslag med 9
miljoner kronor. Orsaken är ökade kostnader som nämnden bedömer att man inte
kan hantera.
Enligt riktlinjerna för budgetuppföljning ska nämnden vidta åtgärder inom ramen
för sina befogenheter för att klara given budgetram. Om detta är genomfört ska
nämnden föreslå åtgärder som kommunfullmäktige ska besluta om. Ekonomichefen skriver i tjänsteskrivelse 29 september 2014 att han inte kan finna att
ovanstående är genomfört. Utifrån kommunallagen kan inte kommunfullmäktige
fatta beslut om tilläggsbudget där man godkänner att kommunens kostnader
kommer att överstiga intäkterna. Utifrån aktuell resultatprognos skulle detta bli
fallet om utbildningsnämndens äskande godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 221 att begäran om tilläggsanslag
avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 221
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 september 2014
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014, § 77
Jäv
Marit Holmstrand (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkanden
László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden beviljas 5 miljoner kronor i
tilläggsanslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering: Akt, Utbildningsnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0126/14
§ 167

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till regler för kommunalt partistöd antas.

Sammanfattning
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen på en rad punkter. Syftet med
lagändringen är att förbättra den kommunala demokratin. Utifrån ändringarna har
ett förslag till regler för kommunalt partistöd i Ljusdals kommun arbetats fram.
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Kommunledningskontorets förslag till regler utgår från Sveriges Kommuner och Landstings förslag
till regler för kommunalt partistöd samt från nu gällande regler om partistöd för
Ljusdals kommun.
Enligt kommunallagen är ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i
den lokala demokratin. De nya reglerna i lagen anger att en mottagare av partistöd
årligen ska lämna in en skriftlig redovisning av hur stödet använts och att
kommunfullmäktige ska godkänna utbetalningen av partistödet. Fullmäktige ska
vid sin granskning av redovisningen kontrollera att partistödet har använts för det
ändamål som anges i kommunallagen.
Kommunfullmäktige ska besluta om utbetalning varje år. Kommunledningskontoret föreslår att underlåtenhet att lämna den redovisning och granskningsrapport som ovan nämnts inom föreskriven tid får till följd att inget stöd utbetalas
för nästkommande år.
Kommunledningskontoret föreslår också att vid fördelningen av partistöd beaktas
endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt vallagen.
Enligt nu gällande regler utbetalas partistöd till politiskt parti endast det år när det
politiska partiet är representerat i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret
föreslår att denna regel även fortsättningsvis ska gälla i Ljusdals kommun.
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 113 att förslag till regler antas.
Kommunstyrelsen föreslår 2 oktober 2014, § 217 att förslag till regler antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0126/14
§ 167 forts.

Regler för kommunalt partistöd för Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2014, § 217
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 113
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Ljusdals kommun 29 augusti 2014
Yrkanden
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att anta reglerna.
Karin Jansson (MP): Inget partistöd utbetalas förrän redovisning inkommit.
I § 1 ska tilläggas att partistödet bara får utbetalas till ett politiskt parti som är en
juridisk person.
I § 1 ska läggas till ”och fjärde” så att slutet på meningen blir ”vad som föreskrivs
i 2 kap 9 § andra och fjärde stycket kommunallagen.”
§ 2 Det mandatbundna partistödet ändras till 40% av basbeloppet och grundstödet
till 40% av basbeloppet.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han inte har för avsikt att ställa Karin Janssons
yrkanden gällande § 2 under proposition eftersom ordföranden menar att ärendet
inte gäller revidering av själva partistödet. Ordföranden ställer sitt ställningstagande under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller att yrkandet
inte ställs under proposition.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att anta reglerna för kommunalt
partistöd mot Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att i reglerna tillägga att partistödet bara får utbetalas till ett politiskt parti som
är en juridisk person. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling
Ekonomienheten för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0378/13
§ 168

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.
2. Presidiet och gruppledarna får i uppdrag att inom fyra månader återkomma med
ytterligare förändringar och preciseringar.
Sammanfattning
Ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har arbetats fram av
kommunledningskontoret.
Förslaget innebär bland annat anpassningar till kommunallagens nya bestämmelse
om fullmäktiges mandatperiod, möjlighet för kommunfullmäktige att delegera
beslutanderätten av medborgarförslag till nämnderna, former för redovisning av ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag med mera.
Förslaget har presenterats för partirepresentanterna.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas.
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 113 att arbetsordningen antas.
Kommunstyrelsen föreslår 2 oktober 2014, § 218 att arbetsordningen antas med
revideringen att gruppledare ändras till partirepresentant.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 113
Kommunledningskontorets skrivelse 1 september 2014
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 13 augusti
2014
Yrkanden
Malin Ängerå (S): Arbetsordningen för kommunfullmäktige antas. Avslag på
kommunstyrelsens förslag om att ändra gruppledare till partirepresentanter.
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras.
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0378/13
§ 168 forts.

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kenneth Forssell (V), Maria Molin (M) och Örjan Fridner (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag. Presidiet och gruppledarna får i uppdrag att inom fyra
månader återkomma med ytterligare förändringar och preciseringar.
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 inklusive Kenneth Forssells tilläggsyrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås yrkande
om att avslå kommunstyrelsens förslag om att gruppledare ska ändras till
partirepresentant. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunfullmäktiges ordförande
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0304/13
§ 169

Ljusdal - arbetet mot en gemensam överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun ska inte ingå i gemensam överförmyndarnämnd.

Sammanfattning
Handläggningen av överförmyndarfrågor i Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner har
sedan 2011 skett i en gemensam förvaltningsorganisation med Bollnäs som värdkommun.
Detta innebär att överförmyndarenheten i Bollnäs svarar för nämndservice, administration och
handläggning av verksamheten. Erfarenheterna av samarbetet är positivt, vilket bland annat
bekräftats i en enkät till gode män och förvaltare.
I syfte att skapa en effektivare organisation, minska det administrativa arbetet och få en mer
strukturerad styrning av verksamheten så har frågan om en gemensam nämnd väckts. Den
nuvarande strukturen med en gemensam förvaltning som verkar mot tre politiska organ skapar
en hel del merarbete.
En gemensam nämnd är därför ett naturligt steg i det fortsatta samverkansarbetet som på sikt
även kan omfatta fler kommuner om intresse väcks.
I utredningen inför samarbetet 2011 deltog även Söderhamns kommun som emellertid då
valde att stå utanför samarbetet. I samband med nu planerad fördjupning av samarbetet har
Söderhamns kommun aviserat att man kan tänka sig att delta i en framtida gemensam
organisation varför förslaget framskrivits så.
En gemensam nämnd borde påtagligt också underlätta för länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet och som därmed får en part att vända sig till.
Överförmyndarnämnden i Ljusdals kommun har den 16 juni 2014, § 7 tillstyrkt att Ljusdals
kommun medverkar i en gemensam överförmyndarnämnd.
Finansiering och ekonomiska konsekvenser
Kommunernas andel av kostnaden relateras till 50 procent på antalet invånare och till 50
procent på antal ärenden per den 31 december året före varje verksamhetsår. Beloppets storlek
grundar sig i övrigt på faktiska kostnader minskat med faktiska intäkter.
Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommuner betalar i förskott mot faktura, efter
budgeterat belopp, och senast den 31 mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0304/13
§ 169 forts.

Ljusdal - arbetet mot en gemensam överförmyndarnämnd
Om över- och underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan kommunerna efter
samma principer som kostnadsfördelningen. Slutlig reglering av kostnaderna görs senast den
31 mars året efter verksamhetsåret.
2013 fakturerades Ljusdals kommun 623 000 kronor av Bollnäs kommun. Kostnaden för
överförmyndarnämnden (arvode för nämndens ledamöter, arvoden till gode män och
förvaltare med mera) var 726 000 kronor.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om en gemensam
överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2014, § 175 att återremittera ärendet så
att en konsekvensanalys kan tas fram. Vid dagens möte presenteras
konsekvensanalysen.
Kommunledningskontoret förslag är att kommunfullmäktige, under förutsättning
av likalydande beslut i samverkande kommuner, beslutar:
1.

Tillsammans med Bollnäs, Ovanåkers, och Söderhamns kommuner från och
med
1 januari 2015 samverka i en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten.

2.

Bollnäs kommun blir värdkommun för den gemensamma nämnden vilken
därmed inordnas i kommunens nämndorganisation.

3.

Bifogade förslag till reglemente och samverkansavtal för den gemensamma
nämnden fastställs.

4.

Formerna för ägarsamråd blir enligt bifogad handling,
”Överförmyndarnämndens ägarsamråd”.

5.

I det fall antalet deltagande kommuner blir annat än ovan, ändå ingå i en
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten med de anpassningar av
samverkansavtal, reglemente och överförmyndarnämndens ägarsamråd som
krävs.

Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 117 att Ljusdals kommun inte
ska ingå i gemensam överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsen föreslår 2 oktober 2014, § 219 att Ljusdals kommun inte ska
ingå i en gemensam överförmyndarnämnd.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0304/13
§ 169 forts.

Ljusdal - arbetet mot en gemensam överförmyndarnämnd
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 oktober 2014, § 219
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 117
Konsekvensanalys 3 september 2014
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 juli 2014
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Förslag till ägarsamråd överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens protokoll 16 juni 2014, § 7
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Bollnäs kommun
Ovanåkers kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

23

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0526/13
§ 170

Revidering av konkurrenspolicy
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till revidering av konkurrenspolicyn godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2009 Konkurrenspolicy för Ljusdals
kommun.
I december 2013 beslutade utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
följa upp och vid behov revidera policyn. Nämnden redovisar att cirka 380
miljoner kronor av nämndens cirka 400 miljoner kronor, genom lagstiftning om
främst friskolor, redan är konkurrensutsatta.
I mars 2014 beslutar kommunfullmäktige att ge kommunchefen i uppdrag att
lämna förslag på revidering av policyn senast i september 2014.
Kommunchefen har i skrivelse den 29 augusti 2014 gett förslag på revidering av
konkurrenspolicyn.
Allmänna utskottet föreslår 9 september 2014, § 116 att förslaget till revidering
godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 228 att förslaget till revidering
godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 228
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 116
Kommunledningskontorets skrivelse 29 augusti 2014
Förslag till revidering av Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun 29 augusti 2014
Kommunstyrelsens beslut 6 mars 2014, § 75
Allmänna utskottets skrivelse 30 januari 2014
Konkurrenspolicy för Ljusdals kommun antagen av kommunfullmäktige 30 mars
2009
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2013, § 130

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0526/13
§ 170 forts.

Revidering av konkurrenspolicy
Yrkanden
Malin Ängerå (S), Marit Holmstrand (S), László Gönczi (MP) och Markus
Evensson (S): Ljusdals kommun ska inte revidera eller fastställa någon
konkurrenspolicy. Den nuvarande konkurrenspolicyn som antogs i mars 2009
hävs i och med detta beslut.
Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och Kenneth Forssell (V):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för Malin Ängerås m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster mot 16 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamlingen
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0374/14
§ 171

Avsägelse från Karin Jansson (Mp) gällande ersättare i
kommunstyrelsen. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Karin Jansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. László Gönczi (MP) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Karin Jansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Karin Jansson (MP) föreslår att László Gönczi (MP) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Karin Jansson
László Gönczi
Förtroendemannaregister
Anette Swed för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0375/14
§ 172

Medborgarförslag gällande Ramsjö skola
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om Ramsjö skola har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att Ramsjö skola ska vara kvar enligt tidigare beslut till
avslutningen våren 2015 och om något av vikt för skolans överlevnad framkommit till december 2014 bör detta tas som en fortsättning av Ramsjö skola med
beslut för varje helt läsår.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-10-27
Diarienummer

KS 0370/14
§ 173

Medborgarförslag gällande öppna förskolan i Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att låta öppna
förskolan få vara kvar.
Utbildningsnämnden har beslutat att öppna förskolan ska stängas. Förslagsställaren har bl a gett förslag på att ha öppna förskolan i Kläppa fritidsgårds
lokaler under dagtid eller att minska antalet dagar som öppna förskolan har öppet.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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