PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:25

Beslutande:

Marit Holmstrand (S)
Örjan Fridner (S)
Jenny Brelin (S)
Per-Gunnar Larsson (S)
Malin Ängerå (S)
Markus Evensson (S)
Annelie Wallberg (S)
Ronnie Karlsson (S)
Leif Persson (S)
Maria Andersson (S)
Mattias Hedin (S)
Anne Hamrén (S) tjg ers
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)
Erik Nygren (M)
Allan Cederborg (M) tjg ers
Björn Brink (C) ordförande
Olle Fack (C)
Helena Brink (C)
Ingrid Olsson (C)

Övriga deltagande

Kommunchef Claes Rydberg
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Anne Hamrén (S), Helena Brink (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-11-24

Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD) tjg ers
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Maria Sellberg (V)
Stig Andersson (V)
Harald Noréus (FP)
Maud Jonsson (FP)
Bertil Skoog (FP)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Sune Frost (MP) tjg ers
Lars G Eriksson (SD)
Mikael Olsson (SD)
Anton Ring Hedman (SD)
Stefan Andersson (SD)
Lars Björkbom (KD)

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................

Karin Höglund
Ordförande
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Björn Brink
Justerande

............................................................................

Anne Hamrén
Justerande

............................................................................

Helena Brink
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-11-17

Datum för anslags upprättande

2014-11-25

Datum för anslags nedtagande

2014-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 174
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 175
Justerare
Anne Hamrén (S) och Helena Brink (C) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 24 november 2014, kl 15:00 på
kommunkansliet.
§ 176
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 7 november 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 7 november i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
§ 177
Meddelanden
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda en motion och två
medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden meddelar också att valberedningens sammanträden 18 och 25
november ställs in och att nytt möte blir den 26 november.
§ 178
Ledamöternas korta frågor
Helena Brink (C) ställer en fråga om kommunens avtal med Landstinget
Gävleborg gällande öppna förskolan på Familjecentrum.
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs. Frågestunden avslutas därför.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17

§ 179 Hantering av förfrågningar angående vindkraftanläggningar. Ändring av
kommunfullmäktiges tidigare beslut .......................................................................................... 6
§ 180 Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och tider i
kommunen.Svar.......................................................................................................................... 8
§ 181 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom tätbebyggt
område.Svar.............................................................................................................................. 10
§ 182 Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de lokala
ordningsföreskrifterna. Svar ..................................................................................................... 12
§ 183 Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar.Svar ................................................... 14
§ 184 Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen och Södra
Sjöbovägen.Svar ....................................................................................................................... 17
§ 185 Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete. Svar ............................................ 19
§ 186 Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden .............................. 21
utefter Mellanljusnan.Svar ....................................................................................................... 21
§ 187 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2014................. 23
§ 188 Interpellation från Ingrid Olsson (C) gällande gång- och cykelvägarna i kommunen.
Svar........................................................................................................................................... 24
§ 189 Antagande av detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i Ljusdal "före detta
kraftledningsgatan Åkern-Slotte" ............................................................................................. 26
§ 190 Antagande av detaljplan för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del av detaljplan
för Korskrogen ......................................................................................................................... 27
§ 191 Ekonomisk slutredovisning av ombyggnad och renovering av Kläppa Fritidsgård ..... 28
§ 192 Revidering av investeringsplanen gällande förskola i Tallåsen .................................... 29
§ 193 Inrättande av bemötandeombud .................................................................................... 31
§ 194 Uppdrag till nämnderna om redovisning av verkställighet ........................................... 33
§ 195 Ej verkställda beslut enligt SoL för individ- och familjeomsorgen andra kvartalet 2014
.................................................................................................................................................. 35
§ 196 Ej verkställda beslut enligt SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg andra kvartalet
2014 .......................................................................................................................................... 36
§ 197 Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal med Estrad
Ljusdal som förebild................................................................................................................. 37
§ 198 Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan ........................ 38
§ 199 Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö ................................... 39

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0329/14
§ 179

Hantering av förfrågningar angående vindkraftanläggningar. Ändring av
kommunfullmäktiges tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utvärderingen av det tematiska tillägget angående etablering av vindkraft
kvarstår i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, § 109.

2.

Under utredningstiden ska det vara möjligt för kommunfullmäktige att
tillstyrka eller avstyrka ansökningar om etablering av vindkraft.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 109 att återremittera ärendet
om Mjöberget till kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska tillägget
för vindkraft innan ytterligare beslut om vindkraft tas.
Ansökan har nu inkommit från Kölvallen vind AB/Ownpower om tillstånd enligt
9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva gruppstation om maximalt 92
vindkraftverk. Beredning i enlighet med § 109 innebär att frågan angående
Kölvallen ej kan tas upp innan utvärderingen är genomförd.
Allmänna utskottet har gjort bedömningen att det är rimligt att utvärderingen av
det tematiska tillägget kvarstår i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni
2014, § 109, men att det under utredningstiden skall vara möjligt för kommunfullmäktige att tillstyrka och avstyrka etablering av vindkraft.
Kommunchefen förslår den 18 september 2014:
Utvärderingen av det tematiska tillägget angående etablering av vindkraft kvarstår
i enlighet med fullmäktiges beslut den 16 juni 2014, § 109, men under utredningstiden ska det vara möjligt för kommunfullmäktige att tillstyrka och avstyrka
ansökningar om etablering av vindkraft.
Allmänna utskottet föreslår 7 oktober 2014, § 130 att kommunfullmäktiges beslut
från 16 juni 2014, § 109 kvarstår.
Kommunstyrelsen föreslår 30 oktober 2014, § 250 i enlighet med kommunchefens
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0329/14
§ 179 forts.

Hantering av förfrågningar angående vindkraftanläggningar. Ändring av
kommunfullmäktiges tidigare beslut
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 250
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 130
Kommunchefens skrivelse 30 september 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2014, § 109
Yrkanden
Leif Persson (S), Marit Holmstrand (S), Örjan Fridner (S), Helena Brink (C) och
László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0030/14
§ 180

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Motiveringen är att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om konsekvenser av det lämnade
förslaget.
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 19 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Utredarenheten föreslår i sin utredning:
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala
ordningsstadgan med följande lydelse:
1.

All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område (även
byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl. 18.00)
fram till kl. 02.00 påföljande dag.

2.

All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även
under ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot djurhållning som
kan utsättas för allvarliga störningar.

Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som
läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt
vid nyårsafton då både användning och skaderisker är allra störst. Informationen
ska gälla både risker och olägenhet för människor och djur samt vikten av att
respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt
utredarenhetens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0030/14
§ 180 forts.

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och
tider i kommunen. Svar
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt ordförandens
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 240
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 123
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med
mera 14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 19
Medborgarförslag 17 januari 2014
Förslagsställaren till ett av medborgarförslagen deltar på sammanträdet och ger
sin syn på kommunstyrelsens förslag.
Yrkanden
László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C), Torsten Hellström (M), Malin Ängerå
(S), Lars Molin (M), Bertil Skoog (FP), Leif Hansen (SRD) och Olle Fack (C):
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Motiveringen är att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om konsekvenser av det lämnade
förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till yrkandet om
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0025/14
§ 181

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Motiveringen är att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om konsekvenser av det lämnade
förslaget
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås:
•
•
•

att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter,
kompletterar den lokala 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 (t ex 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.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Utredarenheten föreslår i sin utredning:
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala
ordningsstadgan med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område
(även byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl.
18.00) fram till kl. 02.00 påföljande dag.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och
även under ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot
djurhållning som kan utsättas för allvarliga störningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0025/14
§ 181 forts.

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område. Svar
Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som
läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt
vid nyårsafton då både användning och skaderisker är allra störst. Informationen
ska gälla både risker och olägenhet för människor och djur samt vikten av att
respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt
utredarenhetens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 240 att medborgarförslaget bifalles
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.
I ett tidigare ärende under kommunfullmäktiges sammanträde beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
motivering att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om
konsekvenser av det lämnade förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 240
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera
14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15
Medborgarförslag 13 januari 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att återremittera ärendet
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta samt motivering från föregående
ärende.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0028/14
§ 182

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Motiveringen är att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om konsekvenser av det lämnade
förslaget
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 20 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utredarenheten för utredning.
Utredarenheten föreslår i sin utredning:
Medborgarförslaget tillmötesgås i form av ett tillägg till den lokala
ordningsstadgan med följande lydelse:
1. All användning av pyrotekniska produkter inom stadsplanelagt område
(även byggnadsplan och stadsplan) kräver alltid polisens tillstånd utom på
nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton (från viss tid, t.ex. kl.
18.00) fram till kl. 02.00 påföljande dag.
2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och
även under ovanstående tider ske med stor aktsamhet gentemot
djurhållning som kan utsättas för allvarliga störningar.
Dessutom föreslås:
Kommunens informationsavdelning ges i uppdrag att i samråd med
räddningstjänsten och polisen utforma ett informationspaket om fyrverkerier som
läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framför allt
vid nyårsafton då både användning och skaderisker är allra störst. Informationen
ska gälla både risker och olägenhet för människor och djur samt vikten av att
respektera lagstadgade bestämmelser, till exempel åldergränsen 18 år.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles enligt
utredarenhetens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0028/14
§ 182 forts.

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de
lokala ordningsföreskrifterna. Svar
Kommunstyrelen föreslår 9 oktober 2014, § 242 att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.
I ett tidigare ärende under kommunfullmäktiges sammanträde beslutade
kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
motivering att kommunfullmäktige vill höra med förslagsställarna om
konsekvenser av det lämnade förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 242
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 122
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Utredning angående medborgarförslag om begränsningar av fyrverkerier med
mera 14 maj 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 20
Medborgarförslag 17 januari 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att återremittera ärendet
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta samt motivering från föregående
ärende.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0471/13
§ 183

Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att ta
reda på om förslaget går att förverkliga.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande elstolpar för
elbilar.
Förslagsställarna skriver:
”Elbilen är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av
batterier. Räckvidden är beroende av hur mycket energi batteriet kan lagra. Dessa
batterier behöver laddas kontinuerligt och antalet laddningsplatser ökar i Sverige.
Elbilen minskar förbrukningen av fossila ämnen och därav också den farliga
koldioxiden och är därför en miljövänlig bil. Elbilens försäljning ökar, men tyvärr
inte i takt med antalet laddningsstationer. Eftersom vi vill verka för en bättre miljö
i vår kommun vill vi också öka möjligheten att använda elbilen, för våra medborgare och för våra besökare. Vi vill därmed lämna ett medborgarförslag om att
Ljusdals kommun ska tillgodose det framtida behovet av flera laddningsstationer,
så kallade elstolpar.
Eftersom laddningen tar ca 30-40 minuter önskar vi att dessa ska placeras där
bilägaren kan göra sina inköp eller vid ett fika- eller restaurangbesök. Förslag på
platser kan vara: Järnvägsstationen i Ljusdal, järnvägsstationen i Järvsö,
busstationen och ICA Delins i Färila, Coop i Ljusdal och ICA Supermarket i
Järvsö.”
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2013, § 199 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen, Ljusdal Energi AB och omsorgsnämnden för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen ställer sig positiv till att Ljusdals kommun
satsar på laddstolpar och förvaltningen arbetar redan nu med att se vad som finns
på marknaden. Ljusdals Energi har också visat intresse för denna fråga och bör

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0471/13
§ 183

Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar. Svar
vara den organisation som utreder frågan vidare då de besitter kunskap i frågan.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdal Energi ges i uppdrag att
utreda förutsättningarna för tre laddstolpar i strategiska lägen i kommunen då
deras kunskap om elnätets kapacitet är avgörande för var man kan placera
stolparna.
I ett nästa steg, skriver förvaltningen, krävs sedan beslut om finansiering av dessa
stolpar då de kostar åtminstone 150 000 kronor styck med inköp och markarbeten.
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att de har läst igenom förslaget och
tycker det är ett bra initiativ. Ljusdal Elnät har inte nätet i Färila och Järvsö, men
inom vårt område går det bra.
Vad man ska tänka på, skriver Ljusdal Energi AB, är att snabbladdare är stora och
dyra saker. De kostar mellan 150 000 – 200 000 kronor per styck exklusive
installation. Den vi har här på kontoret är en enklare variant som laddar på
ungefär tre timmar. Kostnad cirka 30 000 kronor exklusive installation.
Omsorgsnämnden föreslår i sitt yttrande att det utreds på vilket sätt
medborgarförslagets tankar kan förverkligas.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida
att en utredning genomförs för att ta reda på om förslaget går att förverkliga. I sitt
övervägande skriver han att eftersom elfordonen ökar i antal är detta ett bra
förslag. En utredning bör genomföras för att ta reda på ifall förslaget går att
förverkliga. Finansieringen måste också ses över eftersom snabbladdare är dyra,
mellan 150 000 och 200 000 kronor. Den billigare varianten kostar omkring
30 000 kronor, men då tar det cirka tre timmar att ladda bilen. I Ljusdal skulle det
gå bra att sätta upp stolpar, men i Järvsö och Färila blir det problem eftersom
Ljusdal Elnät inte äger näten där.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 239 att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0471/13
§ 183 forts.

Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar. Svar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 239
Allmänna utskottets protokoll 9 september 2014, § 120
Förslag till beslut 25 augusti 2014
Omsorgsnämndens tjänsteskrivelse och protokoll 13 februari 2014, § 30
Ljusdal Elnäts yttrande 3 februari 2014
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 november 2013, § 199
Medborgarförslag 5 november 2013
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning
genomförs för att ta reda på hur förslaget ska förverkligas.
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0517/13
§ 184

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen
och Södra Sjöbovägen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det
anläggs en gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen och Södra Sjöbovägen.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 231 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har för
avsikt att projektera för gång- och cykelväg mellan Nordgatan och
Åkerslundsvägen. All väg norr om Gärdeåsvägen har dock statligt
väghållaransvar, vilket innebär att kommunen varken bygger eller sköter vägen
där. Den lilla biten mellan Gärdeåsvägen och Åkerslundsvägen kan anses vara en
liten avvikelse som kan godkännas i samråd med Trafikverket, men att bygga
ytterligare GC-väg mot Sjöbo blir svårt i kommunal regi. Det finns ett antal
sträckor längs statlig väg där GC-väg efterfrågas, bland annat genom Los, mellan
Nore - Tallåsen och Korskrogen- Färila. Alla dessa sträckor har lyfts till
länstransportplanen där kommunerna i regionen sammanställer och prioriterar sina
önskemål.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
övervägande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen har för avsikt att
projektera för gång- och cykelväg mellan Nordgatan och Åkerslundsvägen. All
väg norr om Gärdeåsvägen har statligt väghållaransvar, vilket innebär att
kommunen varken bygger eller sköter om vägar där. Det finns ett antal sträckor
längs statlig väg där gång- och cykelväg efterfrågas. Bland annat genom Los,
mellan Nore-Tallåsen och Korskrogen-Färila. Dessa sträckor har lyfts till
Länstransportplanen där kommunerna i regionen sammanställer och prioriterar
sina önskemål.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 238 att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med ordförandens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0517/13
§ 184 forts.

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg mellan Gärdeåsvägen
och Södra Sjöbovägen. Svar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 238
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 161
Förslag till beslut 26 augusti 2014
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 11 februari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 231
Medborgarförslag 2 december 2013
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0060/11
§ 185

Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en
utredning görs för att införa en enkel och praktisk sopsortering i hushållen.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011, § 29 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdals Renhållning AB för yttrande.
Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande:
”Efter beslut i kommunstyrelsen 2013 arbetar vi för närvarande med en
avfallsplan för Ljusdals kommun, i samarbete med övriga hälsingekommuner. I
arbetsgruppen ingår politiker och tjänstemän: Annelie Wallberg från
kommunstyrelsen; Björn Mårtensson från Ljusdal Energis styrelse samt
tjänstemän från Plan och Bygg, Miljö och Ljusdal Renhållning AB.
Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en avfallsplan och det är i detta
dokument som politiken tar ställning till just de frågor som Helena Brink väcker i
sin motion. Beslut om avfallsplan tas i fullmäktige, vanligtvis för en femårsperiod.
Efter beslut ges ett uppdrag till Ljusdal Renhållning AB att verkställa
kommunfullmäktiges intentioner, angivna i avfallsplanen.
I det pågående arbetet med avfallsplanen är frågor om sortering och behandling av
olika avfallsslag naturliga och centrala inslag.
Krav på och former för sortering av avfall i hushållen regleras dessutom närmare i
de lokala föreskrifterna om renhållning, vilka också beslutas i fullmäktige. Det
blir naturligt att revidera dessa som en följd av att den nya avfallsplanen beslutas”.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt
övervägande skriver han att Ljusdal Renhållning AB, tillsammans med övriga
Hälsingekommuner, arbetar med en avfallsplan och i arbetet ingår både politiker
och tjänstemän. Enligt miljöbalken ska en avfallsplan finnas i varje kommun och
detta dokument tar upp de frågor som Helena Brink efterfrågar i sin motion.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0060/11
§ 185 forts.

Motion från Helena Brink (C) gällande miljöarbete. Svar
Fullmäktige beslutar om avfallsplanen som vanligtvis sträcker sig över en
femårsperiod och därefter ges Ljusdal Renhållning AB i uppdrag att verkställa
beslutet.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 236 att kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Helena Brink (C), László Gönczi (MP) och Lars Björkbom (KD): Motionen ska
bifallas.
Leif Persson (S), Örjan Fridner (S), Yvonne Oscarsson (V) och Malin Ängerå (S):
Bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Leif Perssons m fl yrkande, Nej-röst för Helena Brinks m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 30 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 2 avstår från att rösta har kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservation
Björn Brink (C), Olle Fack (C), Helena Brink (C) och Ingrid Olsson (C).
Beslutsexpediering
Akt
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0538/13
§ 186

Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden
utefter Mellanljusnan. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att en utredning görs över möjligheten att öppna
upp landskapsbilden längs Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan
tillföras och vilka aktörer som kan utföra arbetet. Samråd ska ske med
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och berörda markägare.

Sammanfattning
Jonny Mill (SRD) har lämnat en motion om att öppna upp landskapsbilden utefter
Mellanljusnan. Han föreslår en utredning som undersöker möjligheterna att göra
Mellanljusnan mer synlig.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 14 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att förfrågan om intresse
att driva projektet ställs till skogsstyrelsen.
Förvaltningen skriver att siktröjning och försiktig gallring på strategiska platser
generellt bedöms kunna genomföras utan att påtaglig skada på naturreservat eller
Natura 2000-området uppstår. Särskilt samråd bör ske med länsstyrelsen och
skogsstyrelsen på de platser där skyddade områden kan påverkas. En förutsättning
är också att överenskommelser upprättas med berörda markägare.
För projektets genomförande bör området inventeras och förslag på åtgärder
beskrivas i karta och text. Finansiering, huvudmannaskap och vem som är utförare
bör också klargöras. Detta kan sedan sammanställas i ett åtgärdsprogram.
Projektet bör kunna drivas av någon arbetsmarknadsåtgärd. Exempel på detta är
till exempel skogsstyrelsens gröna jobb eller kommunens arbetsmarknadsenhet.
Kommunens arbetsmarknadsenhet får inte utföra jobb på annans fastighet varför
de endast kan genomföra arbete på kommunens markinnehav. Skogsstyrelsens
gröna jobb får genomföra arbete åt till exempel föreningar och organisationer på
annans mark men inte utföra arbete som konkurrerar med näringen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0538/13
§ 186 forts.

Motion från Jonny Mill (SRD) om att öppna upp landskapsbilden
utefter Mellanljusnan. Svar
Kommunen bedöms inte ha kapacitet för att driva projektet inom befintliga
resurser utan extra medel/resurser måste i så fall tillskapas. Efter samråd med
skogsstyrelsen framgick att de har behov av lämpliga arbetsprojekt för gröna jobb,
där detta förslag kan vara ett lämpligt projekt. De kan i så fall sköta allt från
inventering till samråd och genomförande. Finansiering av projektet måste dock
lösas.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att en
utredning görs över möjligheten att öppna upp landskapsbilden längs
Mellanljusnan, vilka ekonomiska medel som kan tillföras och vilka aktörer som
kan utföra arbetet. Samråd ska ske med länsstyrelsen, skogsstyrelsen och berörda
markägare.
Kommunstyrelsen föreslår 9 oktober 2014, § 237 att kommunfullmäktige bifaller
ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 237
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 september 2014, § 160
Förslag till beslut 29 augusti 2014
Miljöenhetens yttrande 3 april 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 14
Motion 20 december 2013
Yrkanden
Jonny Mill (SRD), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Leif Persson (S),
Lars Molin (M), László Gönczi (MP), Bertil Skoog (FP) och Lars Björkbom
(KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
KS beredning
Balanslista suf
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0131/14
§ 187

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag per 23 september 2014,
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 oktober 2014, § 243
Sammanfattning 23 september 2014

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0305/14
§ 188

Interpellation från Ingrid Olsson (C) gällande gång- och cykelvägarna i
kommunen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.

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.”
Kommunstyrelsens ordförande har svarat på interpellationen:
”Kommunen lämnar en lista på prioriteringar till Trafikverket som sen rådgör med
Region Gävleborg när objekten kan komma i fråga.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0305/14
§ 188 forts.

Interpellation från Ingrid Olsson (C) gällande gång- och cykelvägarna i
kommunen. Svar
Det är sträckan Nore-Måga som har prio ett och den är inte påbörjad ännu. Den
finns med i länstransportplanen sedan tidigare och denna anses högst prioriterad
fortfarande. De övriga finns också med och kommer att betas av eftersom.”
Ingrid Olsson (C) tackar för svaret.
Beslutsexpediering
Akt
Ingrid Olsson, Leif Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0476/13
§ 189

Antagande av detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera i Ljusdal "före
detta kraftledningsgatan Åkern-Slotte"
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för del av Gärde 11:1 med flera ”Före detta kraftledningsgatan
Åkern-Slotte” antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsutskottet gav i december år 2013 uppdrag till samhällsutvecklingsförvaltningen att upprätta detaljplan för den före detta
kraftledningsgatan mellan Åkern och Slotte i Ljusdals tätort.
Syftet med detaljplanen är att revidera markanvändningen efter befintliga
förhållanden då kraftledningen sedan några år tillbaka är avvecklad. Mark för
skola, bostäder och vård utökas, allmän mark för gator och gång- och cykelvägar
fastställs. Äldre markanvändning som A, ”Allmänt ändamål, ersätts och mark för
del av Norrkämstaledens förlängning säkras. Planen innebär således att
kommunens fastighetsinnehav kan indelas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Detaljplanen var föremål för samråd under juni, juli, augusti år 2014 och utställd
för granskning under september och oktober månad 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 251
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 165
Antagandehandlingar 7 oktober 2014
Propositionsordning
Ordföranden ställer samhällsutvecklingsutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0009/14
§ 190

Antagande av detaljplan för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del
av detaljplan för Korskrogen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Svedja 6:45, 7:16 samt upphävande av del av detaljplan för
Korskrogen antas.

Sammanfattning
Planens syfte är att upphäva detaljplanerad mark för bostäder, parker och gator för
att bereda plats för eventuell ny verksamhet på fastigheten Veckebo 22:1, vilken i
så fall prövas i bygglov alternativt ny detaljplan. Vidare är syftet att planlägga för
bostäder, handel och centrumverksamhet i södra delen av Korskrogens tätort,
främst för att modernisera och anpassa gällande planbestämmelser efter rådande
förhållanden. Sedan samrådet har planförslaget reviderats på följande punkter:
•
•
•

Planområdet utökas med fastigheterna Svedja 7:11, 7:23, 12:1, 9:2.
Markanvändningen inom Svedja 6:45 justeras till bostäder och handel.
Fastigheterna Korsholm 1:1, 1:6, 1:10, 1:15, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22 och 1:23
undantas från upphävande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 252
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 168
Antagandehandlingar 1 oktober 2014
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0631/11
§ 191

Ekonomisk slutredovisning av ombyggnad och renovering av Kläppa
Fritidsgård
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Den ekonomiska slutredovisningen gällande om- och tillbyggnad av Kläppa
fritidsgård godkänns.

2.

Överskottet på 529 915 kronor återförs till kommunens rörelsekapital.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, § 212 att anslå 200 000 kronor till
projektering samt att pengarna skulle tas ur kommunstyrelsens
investeringsutrymme.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari, § 9 att anvisa 5,3 miljoner kronor i
investeringsmedel för ombyggnad och renovering. Totalt har 5,5 miljoner kronor
anvisats.
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har ombyggnaden och
renoveringen kostat 4 970 085 kronor. Kostnaden för hela projektet är därmed
inom beslutad kostnadsram med ett överskott på 529 915 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 257
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 oktober 2014, § 173
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och ekonomisk slutredovisning 29
september 2014
Yrkanden
Malin Ängerå (S), Yvonne Oscarsson (V) och Jonny Mill (SRD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0336/13
§ 192

Revidering av investeringsplanen gällande förskola i Tallåsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Investeringsplanen revideras utifrån nämndens beslut under förutsättning att
hyresavtal har upprättats.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade den12 juni 2013, § 69 att föreslå
kommunfullmäktige att medel anslås för nybyggnad av en förskolbyggnad om
cirka 220 kvadratmeter i direkt anslutning till Tallåsens skola senast den 31 maj
2015.
Beslutet föregicks av en diskussion om huruvida en nybyggnation skulle föreslås
eller om kommunen skulle köpa Edegården, som då ägdes av kyrkan, för
förskoleverksamhet.
Pengar finns nu anslagna i investeringsplanen för 2016.
Behovet av nya lokaler för förskolan i Tallåsen är stort och angeläget. För
närvarande bedrivs förskolan i en hyrd villa i Rolfhamre. En till två dagar i
veckan samverkar också pedagogisk omsorg i lokalerna. Hyresavtalet går ut den
30 juni 2015 och måste sägas upp senast den 30 september 2014, om det inte skall
förlängas.
Som ett alternativ till nybyggnad har kommunen nu erbjudits ett hyresalternativ
av en privat hyresvärd som förvärvat Edegården. Fastighetsägaren är beredd att
anpassa lokalerna, som är 320 kvadratmeter, efter behov och önskemål. Detta
innebär en större lokalyta än vid nybyggnation och skapar andra möjligheter
utifrån Edegårdens närhet till skolans lokaler.
Vid eventuella behov kan lokalerna på Edegården även nyttjas för skolans
verksamheter. Tallåsens skola är den skola i kommunen som har minst yta per
elev och har en positiv elevutveckling.
Utbildningsnämnden beslutade den 28 augusti 2014, § 71 att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla och upprätta hyresavtal samt att
tidigare beslut om nybyggnation av förskola i Tallåsen upphävs under
förutsättning att hyresavtal har upprättats.

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0336/13
§ 192 forts.

Revidering av investeringsplanen gällande förskola i Tallåsen
Utbildningsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att revidera
investeringsplanen utifrån nämndens beslut under förutsättning att hyresavtal har
upprättats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 266
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 131
Utbildningsnämndens protokoll 28 augusti 2014, § 71
Investeringsplan
Utbildningsnämndens protokoll 12 juni 2013, § 69
Yrkanden
Malin Ängerå (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0360/13
§ 193

Inrättande av bemötandeombud
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ett bemötandeombud inrättas centralt i förvaltningen under kommunstyrelsen
och inarbetas i den pågående organisationsöversynen.

2.

Bemötandeombudets funktion utvärderas efter ett år.

Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige beskriver Yvonne Oscarsson (V) ett önskemål
om en kommunal funktion med uppgiften att ta emot synpunkter och klagomål
från invånare angående bemötandefrågor. Kommunstyrelsen har beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda vilken organisation som är optimal för
ändamålet samt hur det praktiskt ska fungera.
Det förefaller inte finnas någon kommun som har en ombudsmannafunktion för
enbart bemötandefrågor vilket samtal med SKL bekräftar. Utredningen har dock
tagit del av Nyköping och Håbo kommuners erfarenheter av en särskild
ombudsmannafunktion med bemötandefrågor som en del av uppdraget.
Erfarenheterna från de båda kommunerna skiljer sig som helhet åt. I Håbo anses
äldre- och handikappombudsmannen vara viktig för att upplevelser av illa
bemötande och kränkande behandling ska komma i ljuset. I Nyköping avråds från
inrättandet av ombudsmannafunktion med motiveringen att den lätt hamnar i en
opassande och överprövande roll i förhållande till organisationen i övrigt. Båda
framhåller att det är en svår uppgift att verka som ombudsman med uppgift att
framföra kritik av känslig karaktär och att placeringen av tjänsten därför är ett
centralt övervägande.
Utredningen mynnar ut i ett förslag på inrättandet av en bemötandeombudsman
med begränsad omfattning av tjänst placerad centralt i förvaltningen under
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 265
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 133
Kommunchefens förslag till beslut 14 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll, 16 december 2013, § 225
Motion gällande inrättande av en bemötandeombudsman, 29 juli 2013

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0360/13
§ 193 forts.

Inrättande av bemötandeombud
Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C),
Torsten Hellström (MP), Markus Evensson (S) och Kenneth Forssell (V): Ett
bemötandeombud inrättas centralt i förvaltningen under kommunstyrelsen och
inarbetas i den pågående organisationsöversynen. Bemötandeombudets funktion
utvärderas efter ett år.
Sune Frost (MP): Ärendet ska avslås.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Marit Holmstrands m fl
yrkande och mot Sune Frosts yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande.
Reservationer
László Gönczi (MP)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0213/14
§ 194

Uppdrag till nämnderna om redovisning av verkställighet
Kommunfullmäktige besluta
1.

Nämnderna ges i uppdrag att i varje årsredovisning redovisa utfallet av de
uppdrag man erhållit från fullmäktige.

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat i vilken grad
beslut fattade i kommunstyrelsen har verkställts samt vilka rutiner för
verkställighet, bevakning och återrapportering som finns.
I granskningsrapporten rekommenderas att:
•
•

Skriftliga rutiner för ärendehantering bör tas fram och fastställas. Dessa
rutiner bör omfatta ärendehanteringen och beslutsprocessen som helhet och
inkludera återrapportering och uppföljning.
Kommunstyrelsen bör säkerställa att det sker en fortsatt utveckling i arbetet
med att bevaka och följa verkställighet av beslut. Exempelvis kan den
balanslista som används av tjänstemännen för bevakning och uppföljning av
beslutade ärenden och uppdrag utvecklas samt göras lättillgänglig på
förslagsvis kommunens intranät.

Bedömning
Rutiner för ärendehantering och expediering är enligt revisorerna idag tydliga,
dock ej dokumenterade. Förvaltningen avser att upprätta dokumentation gällande
rutiner för ärendehantering och expediering.
Bevakning och uppföljning av ärenden sker för närvarande i kommunens
ärendehanteringssystem, LIS, samt via en så kallad balanslista. Efter
granskningens synpunkter kommer balanslistan att kompletteras med en rutin för
redovisning av orsak till att ett ärende inte har verkställts. Förvaltningschef och
handläggare kommer inför respektive avrapportering av listan till
kommunstyrelsen uppmanas att ange bland annat orsaken till att beslut inte
verkställts.
Återrapportering av verkställighet av beslut föreslås ske enligt följande principer.
Ärende som inte finns i den så kallade balanslistan har verkställts. I de fall
kommunstyrelsen önskar få verkställigheten återrapporterad ska detta anges i
styrelsens beslut. Ska återrapportering ske vid särskild tidpunkt ska även denna
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0213/14
§ 194 forts.

Uppdrag till nämnderna om redovisning av verkställighet
anges i beslut. Grunden för dessa principer är att undvika administrativt merarbete
med återrapportering av verkställigheter som inte röner styrelsens intresse.
Balanslistan föreslås, i enlighet med granskningens rekommendation, finnas
tillgänglig på kommunens intranät.
Utöver komplettering av förslagen ovan föreslår förvaltningen att nämnderna ges i
uppdrag att i varje årsredovisning redovisa utfallet av de uppdraget man erhållit
från fullmäktige.
Beslutsunderlag:
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 249
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 132
Kommunschefens förslag till beslut 15 september 2014
Revisionsrapport - Granskning verkställande av beslut 20 maj 2014
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder för verkställande
Ekonomienheten för kännedom
KLK balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0306/14
§ 195

Ej verkställda beslut enligt SoL för individ- och familjeomsorgen andra
kvartalet 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Av utdraget från Treservas Individrapportering för andra kvartalet 2014 finns ett
ärende med ej verkställt beslut. Granskningen av ärendet visar att det uppstått ett
systemfel i Treserva. Av journalen framgår att insatsen är verkställd.
Systemansvarig bekräftar felet. I rapporten till IVO, (Inspektionen för vård och
omsorg) framgår orsaken till avvikelsen. I övrigt finns inga beslut inom individoch familjeomsorgen som ej är verkställda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 260
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 135
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, 116
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 augusti 2014
Individrapport 31 juli 2014
Kvartalsrapport 31 juli 2014
Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0218/14
§ 196

Ej verkställda beslut enligt SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg
andra kvartalet 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För andra kvartalet 2014 fanns fem ”Ej verkställda beslut” att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporterade beslut gäller
insatsen vård- och omsorgsboende.
Det innebär att det är fem personer som fått vänta mer än tre månader på
verkställighet av ansökan om vård och omsorgsboende.
Två av ärendena har gynnande beslut fattade i oktober 2013 och att dessa inte är
verkställda beror på att kunderna tackat nej till erbjudna vård- och
omsorgsboenden. En av dessa kunder har även ett beslut om att medboende får
flytta med.
De tre övriga ärendena har gynnande beslut fattade i januari och mars (två
stycken) 2014 och är inte verkställda eftersom kunderna tackat nej till erbjudna
boenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2014, § 259
Allmänna utskottets protokoll 7 oktober 2014, § 134
Omsorgsnämndens protokoll 27 augusti 2014, § 122
Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 juli 2014
Kvartalsrapport till IVO, 1 augusti 2014
Rapportering andra kvartalet 2014, 1 augusti 2014

Beslutsexpediering
Akt

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0410/14
§ 197

Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal
med Estrad Ljusdal som förebild
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där man föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda
utgångspunkter och förutsättningar för en paraplyorganisation inom fritids- och
idrottsverksamhetsområdet i nära samverkan med motsvarande organisation för
kulturverksamhet ”Estrad Ljusdal”
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0394/14
§ 198

Medborgarförslag om parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Beslutanderätten i medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
skriver att parkerings- och trafiksituationen på Tällegatan i Ljusdal är under all
kritik, så gott som dagligen kör bilar mot trafikriktningen och bilar står parkerade
hela dagen trots bestämmelsen om två timmars parkeringstid.
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige har nyligen antagits. I den står att rör
medborgarförslaget ett ärende som ligger inom kommunstyrelsens eller en
nämnds ansvarsområde kan fullmäktige överlåta till styrelsen eller nämnden att
besluta i frågan utom i de fall som anges i kommunallagen 3 kap.9§ (ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen).
Ordföranden föreslår därför att beslutanderätten i detta medborgarförslag
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-11-17
Diarienummer

KS 0408/14
§ 199

Medborgarförslag gällande belysning efter Bergvägen i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Beslutanderätten i medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill
ha gatubelysning efter Bergsvägen 28-39 i Järvsö.
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige har nyligen antagits. I den står att rör
medborgarförslaget ett ärende som ligger inom kommunstyrelsens eller en
nämnds ansvarsområde kan fullmäktige överlåta till styrelsen eller nämnden att
besluta i frågan utom i de fall som anges i kommunallagen 3 kap.9§ (ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen).
Ordföranden föreslår därför att beslutanderätten i detta medborgarförslag
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare
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