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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 34 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 35 
 
Justerare 
 
Maud Jonsson (L) och Ove Schönning (S) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den 7 mars 2016, kl 15:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 36 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 februari 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 februari 2016 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde 
anmälda fyra interpellationer och två motioner får upptas på dagordningen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 37 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsen har utsett Peter Engdahl (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har också utsett Kurt Ericsson (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Omsorgsnämnden har på delegation fattat beslut om att avslå medborgarförslag 
gällande utökning av tjänst på kommunens frivilligorganisation från halvtidstjänst 
till heltidstjänst.  
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§ 38 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om en skrivelse från flera fackförbund 
i kommunen gällande synpunkter på hur arbetsgivarens hantering av MBL, 
AML och AFS. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om tidsplan för återuppbyggnad av 
Förvaltningshuset efter branden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 
                                                           Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 39 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa samordnad kommunal service i Ramsjö från 

och med den 1 april 2016. 
 
2. Den samordnade verksamheten inkluderar nuvarande verksamheter och resurser i  
 förvaltningar och bolag i Ramsjö och ska under en försöksperiod som sträcker sig till 31  
 december 2017 bedrivas som intraprenad. 
 
3. Vid uteblivet ekonomiskt bidrag ur Landsbygdsprogrammet finansieras verksamhetens 

projektledare liksom särskilda utvecklingsinsatser, beräknat till 750 000 kronor under 
2016, ur kommunstyrelsens särskilda utvecklingsresurs. 

 
4. Återrapport ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling. 
 
5. Efter första halvåret 2017 ska arbetet med utvärdering igångsättas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret fick i februari i uppdrag att initiera en förstudie för att undersöka 
möjligheterna till en samordnad kommunal service i Ramsjö. Studien bygger vidare på det 
avslutade Vinnova-projekt som bedrivits i Ramsjö kopplat till omsorgsförvaltningen, men 
involverar nu hela den kommunala servicen.  
 
Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling.  
 
Efter att en projektledare rekryterats till förstudien och en styrgrupp inrättats har arbetet i 
Ramsjö kunnat inledas. Betydelsen av nära förankring och utbyte med de boende är en 
avgörande framgångsfaktor, vilket innebär att täta och mångtaliga kontakter knutits. 
 
Den kommunala personalen i såväl förvaltningar som bolag har involverats och engagerats för 
att framöver vara förberedda på en ny organisation och nya arbetssätt. 
 
Undersökningar som gjorts tyder på att såväl medborgare som personal är positivt inställda 
till det tänkta förnyade sättet att bedriva kommunal service.  
 
Kommunal personal i Ramsjö har i särskild skrivelse under november 2015 framfört åsikten 
att man vill att förändringarna genomförs.  
 
                                                                        



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

                                                                         Diarienummer 
   KS 0061/15 
 
§ 39 forts. 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016 
 
Remissvar har inkommit från AB Ljusdalshem, samhällsutvecklingsförvaltningen och 
omsorgsnämnden. Bolag och nämnd ställer sig positiva. Förvaltningen tar inte ställning till 
förslaget utan framför tre frågor vilka beaktats i detta reviderade underlag. 
 
Flera MBL-informationer har hållits under 2015, varav den senaste 15 december 2015. 
Konsekvensanalys beaktande arbetsmiljölagstiftning har upprättats i samarbete med 
skyddsombud. MBL-förhandling hålls den 12 januari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2016, § 39 
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 5 
Skrivelse från personal i Ramsjö 
Remissvar från Omsorgsnämnden, Ljusdalshem och samhällsutvecklingsförvaltningen. 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 143 
Rapport, Förstudie, Ramsjöprojektet, Barbro Keijzer, 20 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 216  
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 116 
Kommunchefens skrivelse 5 augusti 2015 
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 23  
Omsorgsnämndens protokoll 10 december 2014, § 206 
Omsorgsnämndens protokoll 21 november 2013, § 223 
Riktlinjer för intraprenad 
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Lars Björkbom (KD), Leif 
Hansen (-), Harald Noréus (L) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Yvonne Oscarsson (V) och Per-Gunnar Larsson (S): Återrapport ska ske kvartalsvis till 
kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling. 
 
Efter första halvåret 2017 ska arbetet med utvärdering igångsättas. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 
   Diarienummer 
       KS 0061/15 
 
§ 39 forts. 
 
Samordnad kommunal service i Ramsjö, förslag på organisation från 
2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande om att återrapport ska ske kvartalsvis till kommunstyrelsen om 
verksamhetens utveckling. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande om 
att efter första halvåret 2017 ska arbetet med utvärdering igångsättas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
AB Ljusdalshem  
Ljusdal Energi AB  
Utbildningsnämnden  
Omsorgsnämnde 
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 Diarienummer 
   KS 0002/16 
 
§ 40 
 
Plan för hantering av extraordinära händelser, antagande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den reviderade planen för hantering av extraordinära händelser fastställs. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner och landsting analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa 
kan påverka den egna verksamheten. Risk- och sårbarhetsanalys är antagen och med 
beaktande av analysen är denna reviderade plan för hantering av de extraordinära händelserna 
för mandatperioden 2015-2018 framtagen och klar för fastställande och beslut. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2016, § 37 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 januari 2016, § 3 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 januari 2016 
Utkast; Plan för hantering av extraordinära händelser 4 januari 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 41 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen tredje kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen för kvartal tre 2015. 
 
Ej verkställda beslut redovisas en gång i kvartalet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Denna rapportering till IVO avser kvartal tre; första juli till 30 september 2015. Av 
kvartalsrapporten framgår att det finns två gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO). Första beslutet gäller 
bistånd med kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen har inte kunnat 
verkställas på grund av att lämplig kontaktfamilj inte har hittats. Förslag på kontaktfamilj har 
funnits men kontaktfamiljen har sedan tackat nej. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår 
fortfarande. 
 
Andra beslutet härrör från den 16 juni 2015 och problemet är detsamma, förslag har funnits 
men uppdraget har inte passat kontaktpersonens tider. Rekryteringen fortsätter. 
 
Individrapport skickas till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2016, § 41 
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 11 
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 181 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 november 2015  
Rapportering ej verkställda beslut 16 november 2015  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 42 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg tredje kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande 
äldreomsorgen och stöd och omsorg för kvartal tre 2015. 
 
För tredje kvartalet 2015 fanns totalt 26 ”Ej verkställda beslut” att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter rör 
verksamhetsområdet äldreomsorg och insatsen vård och omsorgsboende (vobo). 
Det innebär att det är 26 personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av beviljat vobo. 
 
Vid rapporteringstillfället (6 november 2015) hade sex ärenden verkställts. Det är 
17 personer som tackat nej till erbjudet boende. Tre av dessa har/ska ta tillbaka sin 
boendeansökan då individen blivit piggare och anser sig kunna bo kvar i ordinärt 
boende med hemtjänstinsatser. En av dessa har ansökt och fått vobo i annan 
kommun. 
 
Någon tackar nej trots att behovet är stort, men att man på grund av nedsatt 
kognitiv förmåga inte har insikt. Annars är den största anledningen till att tacka 
nej att det är fel ort som erbjudits. 
 
För fyra personer har insatsen korttidsplats beviljats då omvårdnadsbehovet inte 
kunnat lösas med hemtjänstinsatser. Fyra personer har massiva hemtjänstinsatser, 
6-7 gånger/dag samt nattillsyn. 
 
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där 
har Ljusdals kommun köpt en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan 
kommun. Sedan en månad tillbaka har förutsättningarna ändrats för denna kund 
som nu befinner sig på en korttidsplats på hemmaplan och avtalet med annan 
kommun är avslutat. 
 
Det är tre personer av de 26 som inte fått något erbjudande om boende ännu. Den 
av dem som väntat längst har ett gynnade beslut från den 15 juni 2015. 
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 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 42 forts. 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg tredje kvartalet 2015 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2016, § 42 
Allmänna utskottets protokoll 12 januari 2016, § 10 
Omsorgsnämndens protokoll 18 november 2015, § 183 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 19 oktober 2015  
Rapport ej verkställda beslut 9 november 2015  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0076/16 
 
§ 43 
 
Medborgarförslag om utbyggnad av den gång- och cykelväg som går 
från centrum till bortre ändan av Kläppa-rakan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att förlänga den 
gång- och cykelväg som idag löper från OKQ8-korsningen till bortre änden av 
”Kläppa-rakan”. Förslagsställaren vill att man fortsätter på samma sorts 
utbyggnad som finns idag, och att den förlängs så långt det anses troligt att 
människor använder den, t e x till byn Snäre. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0069/16 
 
§ 44 
 
Medborgarförslag om lokalturen i Ljusdal samt utökat antal turer 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om dra om den lokala 
bussturen i Ljusdal samt att antalet turer utökas.  
 
Medborgaren skriver att med den nya fotbollshallen har antalet besökare ökat till 
Älvvallen och framförallt under vinterhalvåret är barn och ungdomar beroende av 
skjuts eftersom det inte går några bussar. 
 
Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun undersöker möjligheten för X-Trafik 
att dels dra om linjesträckningen så att lokalturen passerar Älvvallen samt att 
utöka alternativt ändra avgångstiderna så att bussarna passerar Älvvallen kvällstid 
och helger. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställarna 
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 Diarienummer 
   KS 0083/16 
 
§ 45 
 
Medborgarförslag om att uppmärksamma Erik Hamrén för hans insatser 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att kommunen 
bör uppmärksamma Erik Hamrén, den avgående förbundskaptenen i fotboll. 
 
Medborgaren skriver att Erik Hamrén på ett förtjänstfullt sätt fört Sverige till 
fotbolls-EM nu i sommar. Erik Hamrén talar alltid väl om sin hemkommun, är en 
bra PR-man för Ljusdals kommun, är folklig och tar sig alltid tid för ett samtal när 
han är i Ljusdal. Han besöker ofta både fotbollsklubben och bandyklubben. 
 
Förslagsställaren tycker att kommunen borde tilldela Erik Hamrén en utmärkelse. 
Priset kunde eventuellt utdelas på Svenska flaggans dag eller vid invigningen av 
fotbollshallen. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0528/15 
 
§ 46 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande framtida länsindelning. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 

 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
framtida regionindelning. I interpellationen ställs följande frågor: 
 

1. Av vilka skäl tar inte kommunstyrelsens ordförande frågan om framtida 
regiontillhörighet för Ljusdals kommun på något allvar? 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att de psykologiska avstånden till Sundsvall och 
Umeå känns närmare än till Gävle och Uppsala? 

3. Anser kommunstyrelsens ordförande att en passiv attityd och sneglande på 
kommunens närgrannar är en konstruktiv attityd och förhållningssätt hos en formellt 
ledande politiker när framtida hälso- och sjukvård, infrastruktur och arbetsmarknad 
står på agendan? 

4. Vilka initiativ har kommunstyrelsens ordförande tagit för att vi i Ljusdals kommun 
och dess politiska ledning ska kunna penetrera och belysa denna så viktiga 
framtidsfråga för kommunen och kommunens invånare? 

 
Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2016, § 16 att interpellationen får framställas och 
att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 

”Regeringen har utsett Barbro Holmberg att leda arbetet i indelningskommittén med att ta 
fram förslag på en ny regionindelning. Region Gävleborg har utsett regionrådet Eva Lindberg 
(S) att hålla ihop regionens kommuner och att leda regionens arbete. Den 18:e mars har 
regionen bjudit in till information om hur arbetet framskrider och under juni kommer ett 
delbetänkande.  Under hösten ska kommittén förslag remitteras. Målet är att de nya 
regionerna skall vara på plats den 1 januari 2019.” 
 
Örjan Fridner (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S) och Lars Molin (M). 
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 Datum 
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 Diarienummer 
   KS 0528/15 
 
§ 46 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande framtida länsindelning. Svar 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
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 Diarienummer 
   KS 0537/15 
 
§ 47 
 
Val av nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt efter Jörgen Brink (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ulla Lundberg väljs till ny nämndeman. 
 
2. Valet gäller t o m 31/12 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Jörgen Brink (C) har av Hudiksvalls tingsrätt entledigats från sitt uppdrag som nämndeman. 
 
Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Ulf Nyman (C): Ulla Lundberg (C) väljs till ny nämndeman. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hudiksvalls tingsrätt 
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 Diarienummer 
   KS 0552/15 
 
§ 48 
 
Fastställande av gruppledare (ersättare) efter Ulf Nyman (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ingrid Olsson (C) fastställs som ny ersättare för centerpartiets gruppledare. 
 
 
Sammanfattning 
 
En ny ersättare för centerpartiets gruppledare ska fastställas. 
 
Ulf Nyman (C): Ingrid Olsson (C) blir ny ersättare för centerpartiets gruppledare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Ingrid Olsson kan fastställas som ersättare för 
centerpartiets gruppledare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
Förtroendemannaregister 
Lönekontoret 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
     
 
§ 49 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning 
AB från bolagsstämma 2016 till bolagsstämma 2017 (2+2) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs Björn Brink (C) och Örjan Fridner (S). 
 
2. Till ersättare väljs Jan Hedlund (M) och Kristoffer Kavallin (MP). 
 
 
Sammanfattning 
 
Till Ljusdal Energiförsäljning AB ska väljas två ledamöter och två ersättare. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Björn Brink (C) väljs till ledamot. Jan Hedlund (M) väljs till 
ersättare. 
 
Markus Evensson (S): Örjan Fridner (S) väljs till ledamot. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Energiförsäljning AB 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0552/15 
 
§ 50 
 
 Avsägelse från Helena Brink (C) som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Helena Brink (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  
    kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 
   KS 0111/16 
 
§ 51 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande IT-situationen inom Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin (M). I interpellationen skriver han: 
 
”IT-verksamheten har under mina år som förtroendevald fått utstå en hel del 
kritik. Jag har ställt många frågor och fått massor av svar. Det görs en hel del 
inom IT-verksamheten som med stor sannolikhet är bra och behövligt för att vår 
personal ska kunna arbeta. Vi har t ex tagit beslut om att köpa läsplattor till alla 
förtroendevalda för att modernisera och försöka nå det ”papperslösa” samhället. 
Nu hör jag att IT-verksamheten ska byta e-post-, diarie- och handläggarsystem 
från Lotus Notes till något annat. Omsorgsförvaltningen har ett utvecklat arbetet 
med Verksamhetshandboken, ett ledningssystem för kvalitet, som även detta ska 
bytas ut. 
 
Mina funderingar till kommunalrådet är naturligtvis om det finns en politisk vilja 
att utveckla IT-verksamheten? På vilket sätt skulle i så fall detta ske? Finns det 
några strategiska planer hos de styrande i kommunen? Alla dessa system som nu 
ska till att bytas ut, hur och när ska dessa ersättas? Är detta något som du, som 
kommunens ytterst ansvariga, kommer att vara delaktig i? Kommer 
kommunstyrelsen att bli inblandad? Vilka politiska beslut finns för att göra denna 
stora förändring? Finns denna förändring budgeterad?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars Molin 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0112/16 
 
§ 52 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande organisationsförändringar inom Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 

 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Molin 
(M):  
 
””Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fungerande grupper skulle vi omorganiseras. 
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom 
omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg 
medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.”” 
 
Sedan något år tillbaka råder det en febril aktivitet att omorganisera Ljusdals kommun. 
Utbildningsnämnden utförde en relativt lång process där nämnd, förvaltning och konsulter 
arbetade hårt för att hitta en variant som de flesta var nöjda med. Ett beslut som sedermera 
togs av nämnden och numera är verkställt.  
 
Under våren 2014 lämnades ett förslag till ny organisation in, efter en lång politisk process 
remitterades förslaget till de politiska partierna och synpunkter skulle ha varit inlämnande per 
den sista februari 2015. Har du, Lars Molin, som kommunstyrelsens ordförande information 
om vilken byrålåda dessa remissvar hamnat? 
 
Under våren 2015 kom ett nytt förslag där bland annat kommunstyrelsens samhälls-
utvecklingsutskott skulle plockas bort och förändringar inom samhällsutvecklings-
förvaltningen (SUF) skulle till. Detta förslag omvandlades under hösten till ett förslag där 
bara SUF skulle organiseras om. Har du, Lars Molin, varit delaktig i framtagande av dessa 
förslag och hur har då förankringsprocessen sett ut? Tydligen tillskriver cheferna inom SUF 
kommunstyrelsen att de inte har fått varit delaktiga alls. Har det politiska styret tagit ansvar 
för detta att personalen som berörs inte är delaktiga i processen? 
 
Det nyaste förslaget som återremitterades, på initiativ av er, i januari som bland annat innehöll 
att förvaltningschefsjobbet för SUF ska tillfalla kommunchefen samt att en verksamhets-
samordnare skulle tillsättas. Nu blev bevisligen detta ärende aldrig diskuterat men jag undrar 
om den politiska ledningen kommer att se till att personalen framledes blir delaktiga i 
eventuella organisationsförändringar?” 
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 Diarienummer 
   KS 0112/16 
 
§ 52 forts. 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande organisationsförändringar inom Ljusdals kommun. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Lars Molin 
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 Diarienummer 
   KS 0113/16 
 
§ 53 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande visionen och målarbetet inom Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin (M): 
 
”Ljusdals kommun antog en vision januari 2014 och har sedan dess arbetat med 
diverse målarbeten. Så sent som i november 2015 hade kommunstyrelsen en 
halvdag om kommunens mål. Kommunstyrelsen bestämde då att anta samma mål 
som kommunfullmäktige. Mål som innehåller siffror, det är exakt antagna nivåer på 
olika indikatorer som t ex antal företag och arbetstillfällen i Ljusdals kommun. På 
kommunstyrelsen i februari så hade vi socialdemokrater en avvikande åsikt från det 
liggande förslaget och det återremitterades. 
 
 Utifrån visionen kan jag inte se någon koppling vad det gäller värderingar av 
visionens övergripande mål och fullmäktiges nu antagna. Det finns inte några 
uppsatta processer för hur detta ska hanteras eller bedömas om vi eventuellt når 
dessa mål.  
 
Är det kommunalrådets intentioner att kommunens vision och målarbete ska 
användas som det gjort under ditt första år som kommunalråd?  
 
Vilka politiska initiativ kommer kommunalrådet att ta under 2016 för att få en 
organisation som prioriterar målarbetet och arbetet med en värdegrund för alla?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars Molin 
Markus Evensson  
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 Diarienummer 
   KS 0110/16 
 
§ 54 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskotts ordförande Jonny Mill, (LB) 
Vilken politisk styrning har du över Kläppa industriområde?  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har lämnat en interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande Jonny Mill (LB): 
 
”Den 19 januari ställde Irene Jonsson (S) ett antal frågor till dig angående Kläppa 
Industriområde. Jag har letat i diariet och kan inte finna några svar. Enligt protokollet så är 
beslutet så att det endast att informationen noteras till protokollet.  
 
Den östra infarten till Ljusdal är ett av de mest expansiva lägen vi har. En nyetablerad bilhall 
står på plats sedan före jul. Rondellen för att komma åt området kommer snart att börja 
byggas. På platsen finns sju tomter möjliga för etablering av affärsverksamheter och som jag 
har förstått det har intresset varit stort. Många företagare ser platsen som en fin möjlighet att 
etablera sig på men det verkar gå väldigt långsamt.  
 
Jag vill att du svarar på några frågor. 
 

• Hade du tänkt svara på Irenes frågor?  
Se nedan: 

• Hur ser du på planen kring Kläppa industriområde, när ska de övriga tomterna säljas? 
• Kommer alla tomterna att färdigställas, i enlighet med förfrågningsunderlaget? 
• Finns det någon inriktning på verksamheter som bör få förtur till ett industriområde 

som ligger så nära riksväg 84?  
• Ligger det i ditt ansvar att följa upp viktiga etableringar i Ljusdals kommun?” 

 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Jonny Mill 
Markus Evensson  
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 Diarienummer 
   KS 0118/16 
 
§ 55 
 
Motion från Leif Hansen (-) om att servicenivån i kommundelarna är en 
förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver Leif Hansen om behovet av en samordning av de totala resurserna i 
kommunen för att åtgärda servicebrister som finns i kommundelarna.  
 
Regeringen har genom Länsstyrelsen uppmanat kommunerna att inventera tillgängliga 
lämpliga lokaler och lägenheter för akut behov av lokaler med god standard och även 
bostäder. 
 
I kommundelarna, skriver Leif Hansen, finns lokaler och bostäder, resurser som kan bidra till 
en lösning av denna för kommunen exceptionella situation. Bristerna måste åtgärdas för att 
motsvara rimligt ställda krav för att en attraktiv ort för de boende, befintligt näringsliv, för 
nyetableringar, företagande, sysselsättning och inflyttning. En positiv utveckling för 
kommunen. 
 
Leif Hansen föreslår att  
 

• Kommunfullmäktige beslutar utreda en nödvändig uppföljning av nämnda inventering 
och utreda behovet av åtgärder för ökad samordning av kommundelarnas resurser 
samt 

• Kommunfullmäktige beslutar undanröja befintliga brister för att uppnå en fullgod 
servicenivå i kommundelarna. 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ks beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0119/16 
 
§ 56 
 
Motion från Leif Hansen (-) om utredning av huruvida likställd behandling 
ska tillämpas eller inte mellan de båda nybildade partiföreningarna LB 
och SRD 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
 
I motionen yrkar Leif Hansen att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att 
oväld utreda huruvida likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de båda nybildade 
partiföreningarna LB och SRD.  
 
Av utredningen ska framgå: 

- Representation i kommunfullmäktiges gruppledare och fullmäktigedelegationer 
- Fördelningen av partistöd för de två partierna 
- Partibeteckning används vid sammanträden och i kommunala handlingar 

 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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