
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-11-28 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 18:00 - 21:30 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) 
 Örjan Fridner (S) Jonny Mill (LB) tjg ers 
 Jenny Breslin (S) § 210-216 Yvonne Oscarsson (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Kenneth Forssell (V) 
 Tommy Borg (S) Stig Andersson (V) 
 Markus Evensson (S) Jan Anders Eliasson (V) tjg ers 
 Annelie Wallberg (S) Harald Noréus (L) 
 Peter Engdahl (S) Maud Jonsson (L) 
 Leif Persson (S) Mia Sparrow (L) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Ove Schönning (S) tjg ers Kristoffer Hansson (MP) 
 Birgitta Ek (S) tjg ers Sune Frost (MP) tjg ers 
 Maria Molin (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Lars Molin (M) Mikael Olsson (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Stefan Andersson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Lars Björkbom (KD) 
 Kennet Hedman (M) 
 Erik Nygren (M) 
 Jan Hedlund (M) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Ulf Nyman (C) 
 Ingrid Olsson (C) § 210-216 
 
Övriga deltagande Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Jan Hedlund (M) och Ove Schönning (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-12-06 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  210-225 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jan Hedlund 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Ove Schönning 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-11-28 
 
Datum för anslags upprättande 2016-12-07 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-12-29 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Färilaföretaget Björk & Co har vunnit Chark SM för sin Julskinka. 61 företag och 750 
charkuterier deltog i 16 klasser. Kommunfullmäktige hyllar vinnaren och ordföranden delar ut 
en blomma till Maria Björk och Elisabeth Björk. 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 210 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 211 
 
Justerare 
 
Jan Hedlund (M) och Ove Schönning (S) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den 6 december, kl 15:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 212 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 november 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 november 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 ett medborgarförslag och tre avsägelser får upptas på dagordningen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 213 
 
Meddelanden 
 

• Länsstyrelsen har utsett Therés Schöneman (SD) till ny ersättare i  
 kommunfullmäktige. 

• På nästa sammanträde kommer kommunstyrelsen och  
 utbildningsnämnden att presentera hur de fullgjort sina uppdrag från  
 kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden gör sin presentation i  
 januari 2017. 

• Kommunstyrelsen har på delegation fattat beslut i tre  
 medborgarförslag:   
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- Medborgarförslag om att enkelrikta Magasinsgatan 2-10 i Ljusdal från 

korsningen Löjtnantsgatan till Boställsgatan, dnr 0191/16.  
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget. 

- Medborgarförslag gällande gång- och cykelbana på väg 83 mellan Nore 
Camping och Rolfhamre, dnr 0142/16. Kommunstyrelsen biföll 
medborgarförslaget såtillvida att det sänds till Region Gävleborg och 
Trafikverket samt beaktas i kommande prioriteringar gällande gång- och 
cykelvägar. 

- Medborgarförslag om lekplats för hundar på Östernäs, dnr 0197/16. 
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget. 
 

§ 214 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om ombyggnation av Förvaltningshuset.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Sune Frost (MP) ställer en fråga om verkställighet av en motion om att 
öppna upp landskapsbilden utefter Mellanljusnan. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (LB) svarar på frågan. 
 
Vid ett tidigare sammanträde ställde László Gönczi (MP) en fråga om 
Inlandsbanan.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Vid förra sammanträdet ställde Markus Evensson (S) en fråga om en 
revisionsrapport gällande Roller och ansvar inom personalområdet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
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§ 215  Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid 
Gubbaberget i Ljusdals kommun ............................................................................................... 6 
§ 216  Riktlinjer styrdokument för Ljusdals kommun ............................................................... 9 
§ 217  Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun .............................................................................. 11 
§ 218  Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige ...................................................... 13 
§ 219  Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
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§ 220  Avsägelse från Klas Eliasson (M) som ersättare i kommunfullmäktige ....................... 16 
§ 221  Avsägelse från Else-Marie Andersson (KD) av uppdrag som ledamot i 
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§ 222  Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön ................. 18 
§ 223  Avsägelse från Ulla Lundberg (C) som ledamot i valnämnden. Fyllnadsval ............... 19 
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 215 
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
 
Sammanfattning 
 
NV Nordisk Vindkraft AB (som övertagit ansökan från E.ON Wind Sweden AB) ansöker om 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att på fastigheterna Hedsjö S:2, Hedsjö 6:5 samt Hedsjö 
9:1 i Ljusdals kommun uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 13 
vindkraftverk med en maximal höjd av 240 meter med tillhörande fundament, hårdgjorda 
ytor, vägar och internt elnät inklusive kopplings- och transformatorstationer. 
 
Miljöprövningsdelegationen i länsstyrelsen Dalarnas län prövar ansökan och beslutar om 
tillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt kommunens yttrande samt ett 
ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående tillstyrkan av ansökan. Enligt 
nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om 
kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det (det så kallade kommunala 
vetot). 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sin bedömning att större delen av det ansökta 
området har bedömts som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i kommunens vindkraftsplan. 
Området överensstämmer även till stor del med det utpekade riksintresset för vindkraft. 
 
Ansökan är utformad som en boxmodell som utgår från fri placering av verken inom 
ansökningsområdet. Sökanden har i en exempellayout redovisat var verken troligtvis kommer 
att placeras inom ansökningsområdet. Av de totalt 13 verken har ett verk (cirka 8 procent) 
redovisats utanför det område som utpekats i vindkraftsplanen. 
 
Landskapsbilden kommer att påverkas bland annat sett från byarna Stugutjärn, Riset och 
Naggen. Dessa konsekvenser var kända vid antagandet av vindkraftsplanen. Jämfört med 
tidigare ansökan bedöms dock den visuella effekten bli minde påtaglig då antalet verk har 
minskats från 46 till 13, samt att avståndet till bebyggelse har ökats. 
 
Beräknade bullernivåer och skuggor överstiger inte gällande riktvärden vid någon bostad.  
 
Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende. Överstiger verkens höjd 150 
meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt blinkande ljus i parkens ytterkant. 
(40-60 blinkningar/minut). Radarstyrd hinderbelysning vore därför att föredra. 
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 215 forts.  
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Det planerade området angränsar till Tillamstjärnens naturreservat. Sökanden har åtagit sig en 
bufferzon på 250 meter från reservatet. Ökade bullernivåer kan medföra negativa 
konsekvenser för besökande i naturreservatet. Konsekvensen var känd vid antagandet av 
vindkraftsplanen. 
 
Trots att vindkraftsparken kommer att medföra vissa negativa konsekvenser för boende i 
bland annat Stugutjärn, Riset och Naggen, överensstämmer ansökan med kommunens tidigare 
ställningstaganden framställda i vindkraftsplanen såtillvida att ansökan bör tillstyrkas. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 17 maj 2016, § 88 att återremittera ärendet för att 
det tematiska tillägget ska inväntas. 
 
Eftersom det tillägg som upphandlats inte lever upp till förväntningarna och bolaget gärna vill 
ha ett beslut tas nu ärendet upp igen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Ljusdals kommun tillstyrker ärendet i enlighet 
med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2016, § 271 att Ljusdals kommun inte tillstyrker 
ärendet i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 271 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 oktober 2016, § 177 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 88 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016 
Remiss 15 april 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), Per-Gunnar Larsson (S), Leif Hansen (-), Lars Björkbom 
(KD) och Torsten Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag att inte tillstyrka 
ärendet i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
 
László Gönczi (MP), Markus Evensson (S), Ulf Nyman (C) och Kenneth Forssell (V): 
Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med Miljöbalken 16 kapitlet 4 §. 
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 Diarienummer 
   KS 0367/13 
 
§ 215 forts.  
 
Yttrande gällande begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av 
vindkraft vid Gubbaberget i Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
László Gönczis m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för László Gönczis m fl yrkande och Nej-röst till bifall till Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 19 Ja-röster mot 18 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla László Gönczis m fl yrkande. 
 
Örjan Fridner (S), Jenny Breslin (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S), Annelie 
Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Ove Schönning (S), Birgitta Ek (S), Björn Brink (C), Olle 
Fack (C), Ulf Nyman (C), Ingrid Olsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), 
Stig Andersson (V), Jan Anders Eliasson (V), László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) 
och Sune Frost (MP) röstar Ja. 
 
Per-Gunnar Larsson (S), Leif Persson (S), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Marie-Louise 
Hellström (M), Torsten Hellström (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M), Jan Hedlund 
(M), Leif Hansen (-), Jonny Mill (LB), Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L), Mia Sparrow 
(L), Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson (SD) och Lars Björkbom 
(KD) röstar Nej. 
 
Reservationer 
 
Maria Molin (M), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M), 
Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M), Jan Hedlund (M), Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB), 
Lars Björkbom (KD), Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L) och Mia Sparrow (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen f k  
Nordisk Vindkraft för kännedom 
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Dalarna 
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 Diarienummer 
   KS 0286/16 
 
§ 216 
 
Riktlinjer styrdokument för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ärendet återremitteras i avvaktan på införandet av ett systematiserat kvalitetsarbete. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunens styrdokument. 
 
Styrdokument är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem och fungerar som ett 
verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut. Styrdokument upprättas av alla 
verksamheter och på olika nivåer inom organisationen. Styrdokument behövs för att 
tydliggöra ansvarsfördelning, önskvärd utveckling inom kommunens ansvarsområden, 
önskvärda beteenden inom den kommunala verksamheten och önskvärda beteenden hos de 
som bor och verkar i kommunen.  
 
Syftet med att fastställa riktlinjer för kommunens styrdokument är att öka genomslaget för 
den politiska viljan samt att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i utförandet av 
myndighetens verksamhet. Syftet är även att få en systematiserad struktur som även visar 
styrdokumentens sammanhang och inbördes förhållande. Slutligen är även syftet att reglera 
styrdokumentens utformning, formalia och tillgänglighet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2016, § 256 att förslag till riktlinjer antas och att 
riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2017. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 256 
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 116 
Utredningsenhetens skrivelse 4 oktober 2016 
Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument 4 oktober 2016 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S) och Örjan Fridner (S): Ärendet återremitteras i avvaktan på införandet 
av ett systematiserat kvalitetsarbete. 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0286/16 
 
§ 216 forts.  
 
Riktlinjer styrdokument för Ljusdals kommun 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att yrkandet avslås. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet om återremiss, Nej-röst för bifall till yrkandet om 
återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Med 15 Nej-röster mot 21 Ja-röster, 3 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Enligt kommunallagen ska ett 
ärende återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna, så kallad minoritetsåterremiss. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Kommunledningskontoret för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 217 
 
Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ärendet återremitteras för förnyad bearbetning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Allt fler kommuner och landsting väljer att införa rökfri arbetstid. Policybeslut för rökfri 
arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas 
gemensamma strävan att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö och verksamheter. 
 
Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv 
rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete.  
Tobakslagen säger även att allmänna offentliga lokaler som ska vara tillgängliga för service 
för invånarna ska vara rökfria. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2016, § 176 att återremittera ärendet om rökfri 
arbetstid till allmänna utskottet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 november 2016, § 258 att policy för rökfri arbetstid antas, att 
policyn gäller från och med 1 december 2016, att utvärdering ska ske två år efter policyns 
införande och att arbetsgivaren ska erbjuda stöd till den som vill sluta röka. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 258 
Allmänna utskottets protokoll 11 oktober 2016, § 121 
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 176 
Kommunledningskontorets skrivelse 20 maj 2016 
Förslag till Policy Rökfri arbetstid 
Frågor och svar om rökfri arbetstid 
Remissyttranden  
 
Yrkanden  
 
Stina Michelson (S), Leif Hansen (-), Lars G Eriksson (SD) och Per-Gunnar Larsson (S): 
Kommunstyrelsens förslag ska avslås. 
 
Kristoffer Hansson (MP), Örjan Fridner (S): Avslag till punkterna 1-3 i kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/13 
 
§ 217 forts.  
 
Rökfri arbetstid i Ljusdals kommun 
 
Ajournering begärs. 
 
Efter tio minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Ärendet återremitteras för förnyad bearbetning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0452/16 
 
§ 218 
 
Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige antas. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige: 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 
30 27 27 24 22 

12 

19* 
- 25 30 27 18 

 
 
* Budget 
** Information 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 262 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Interntryckeriet 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-11-28 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 
   KS 0441/16 
 
§ 219 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
kommunkompassen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Lars Molin (M):  
 
”I januari 2016 tillskrev jag kommunstyrelsen om att genomföra Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) ”Kommunkompassen”. Denna skrivelse behandlades aldrig politiskt utan 
kommunchefen tog ett beslut om att spendera de 85 000 kronorna för att genomföra denna 
utvärdering.  
 
Kommunkompassen är nu genomförd och ett preliminärt resultat har redovisats för bland 
annat undertecknad. Av de dryga 50 kommuner som gjort den uppdaterade versionen (sedan 
2010) är det fyra kommuner som åstadkommit ett lägre resultat. Ljusdals preliminära resultat 
är 352 poäng av 1000 möjliga.  
 
I de åtta områden som finns, ”Offentlighet och demokrati”, ”Brukarfokus…”, ”Politisk 
styrning…”, ”Ledarskap, ansvar och delegation”, ”Resultat och effektivitet”, Kommunen som 
arbetsgivare…”, ”Ständiga förbättringar” och ”Kommunen som samhällsbyggare” så är det 
ett område som nästan kommer upp till medel. De områden som har lägst poäng är 
”Ledarskap, ansvar och delegation” och ”Ständiga förbättringar” där den senare handlar om 
kvalitetsarbete och system för detta. Standarder som nämns är bland annat ISO och LEAN.  
 
Hur kommer du att gå vidare med redovisningen av denna utvärdering? Kommer till exempel 
nämnder och kommunstyrelsen få vara delaktiga? På vilket sätt avser du använda dig av 
informationen från Kommunkompassen för att förbättra arbetet i Ljusdals kommun? 
 
Kommunkompassen anser att kommunen behöver tydliggöra en strategi kring ledarskap, på 
vilket sätt anser du att politiken kan bidra kring detta? 
 
I december 2014 lämnade undertecknad in en motion om att kommunen ska inrätta ett 
ledningssystem för kvalitet som sedermera blev bifallen av kommunfullmäktige. Nu 
konstaterar Kommunkompassen att ”kvalitetsutvecklingsarbetet” är outvecklat i Ljusdals 
kommun. Vilka politiska direktiv finns det i dagsläget för att verkställa den av 
kommunfullmäktige bifallna motionen?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2016, § 207 att interpellationen får framställas. 
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 Diarienummer 
   KS 0441/16 
 
§ 219 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
kommunkompassen. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
”Kommunkompassen är ett ärende vid nästa kommunstyrelse. Vid allmänna utskottets 
sammanträde den 8 november beslutades att föreslå kommunstyrelsen att kommunchefen får i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan och en nulägesbeskrivning, utifrån resultatet i 
Kommunkompassen, som ska redovisas i allmänna utskottet i februari 2017.  
 
Evensson frågar också i samma interpellation på vilket sätt jag anser att politiken kan bidra 
till att tydligöra en strategi kring ledarskap. Personalchefen har fått ett uppdrag att arbeta fram 
en heltäckande personalpolitik. Vid personalutskottets möten redovisas fortlöpande arbetet. 
Vid mötet den 8 november redovisade personalchefen bland annat att: 
 

• Utbildning för chefer om anställnings ingående och upphörande ska genomföras.  
• Utbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer ska genomföras.  
• Upphandling av ny företagshälsovård pågår.  
• Ett nytt löne- och PA-system ska också upphandlas eftersom avtalet om nuvarande 

system inte går att förlänga längre.  
• En central rekryteringsstrategi ska utvecklas  
• Personalhandboken håller på att göras om för att passa det nya intranätet. 
• MBL-utbildningen är framflyttad  
• Medarbetaröverenskommelse:  
• Mallar för medarbetarsamtal har efterfrågats och kommer att tas fram.  
• Medarbetarundersökningen pågår under november månad.  

 
Evensson frågar även efter vilka politiska beslut som finns för att verkställa den av 
kommunfullmäktige bifallna motionen om att inrätta ett ledningssystem för kvalitet. 
Kommunkompassens genomförande och hanteringen av den är steg i riktning mot att 
genomföra motionen. En förutsättning är sedan att rekryteringen av kommunchef är 
genomförd.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från  
Markus Evensson (S), Lars Molin (M) och Olle Fack (C). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen anses besvarad. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0444/16 
 
§ 220 
 
Avsägelse från Klas Eliasson (M) som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Klas Eliasson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i   
    kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Klas Eliasson (M) begär avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Klas Eliasson kan beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannaregister 
Klas Eliasson 
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 Diarienummer 
     
 
§ 221 
 
Avsägelse från Else-Marie Andersson (KD) av uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Else-Marie Andersson (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
    Demokratiberedningen. 
 
2. Fyllnadsval sker senare. 
 
Sammanfattning 
 
Else-Marie Andersson (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
Demokratiberedningen. 
 
Ordförande frågar fullmäktige om Else- Marie Andersson kan beviljas entledigande från sitt 
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Demokratiberedningen 
Else-Marie Andersson 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0487/16 
 
§ 222 
 
Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön har lämnats till 
kommunfullmäktige.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0490/16 
 
§ 223 
 
Avsägelse från Ulla Lundberg (C) som ledamot i valnämnden. 
Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ulla Lundberg (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 
 
2. Ulla Grönstedt (C) väljs till ny ledamot i valnämnden. 
 
3. Gunilla Brink (C) väljs till ny ersättare i valnämnden. 
 
4. Uppdragen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Lundberg (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Ulla Lundberg kan beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ulf Nyman (C) föreslår att nuvarande ersättare Ulla Grönstedt (C) väljs till ledamot och att 
Gunilla Brink (C) väljs till ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ulla Lundberg 
Ulla Grönstedt 
Gunilla Brink 
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Maria Asplund 
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 Diarienummer 
   KS 0482/16 
 
§ 224 
 
Avsägelse från Vincent Clintsol (SD) som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Vincent Clintsol (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
    kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Vincent Clintsol (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Vincent Clintsol kan beviljas entledigande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen 
Vincent Clintsol 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0481/16 
 
§ 225 
 
Avsägelse från Lisa Qvist (S) som ersättare i utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lisa Qvist (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
    utbildningsnämnden. 
 
2. Fyllnadsval sker senare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lisa Qvist (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Lisa Qvist kan beviljas entledigande från sitt 
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lisa Qvist 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Maria Asplund 
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