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Datum

2020-12-14

Ljusdalssalen, måndagen den 14 december 2020 klockan 18:00-21:05
Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Berg (M) deltar digitalt
Maria Molin (M) deltar digitalt
Lars Molin (M) deltar digitalt
illa Färlin (M) deltar digitalt
Kennet Hedman (M) tjg ersättare deltar digitalt
Hanna Görgård (C) deltar digitalt
Sören Görgård (C) deltar digitalt
Solange Nordh (C) deltar digitalt
Hanna Görgård (C) deltar digitalt
William Våhlberg (C) deltar digitalt
Jonas Rask-Samuelsson (C) deltar digitalt
Maud Jonsson (L) deltar digitalt
Lasse Bergqvist (L) tjg ersättare deltar digitalt
Roger Kastman (KD) deltar digitalt
Markus Evensson (S) deltar digitalt
Stina Michelson (S) deltar digitalt
Jenny Breslin (S) deltar digitalt
Ove Schönning (S) deltar digitalt
Bertil Asplund (S) deltar digitalt
Iréne Jonsson (S) deltar digitalt
Maria Fernmalm (S) deltar digitalt
Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt
Ann Eriksson (S) deltar digitalt
Lennart Canskog (S) tjg ersättare deltar digitalt
Kjell Nilsson (S) tjg ersättare § 136-141 deltar digitalt
Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt
Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt
Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt
Lena Svahn (MP) deltar digitalt
Per Andersson (SD) deltar digitalt
Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt
Jens Furuskog (SD) deltar digitalt
Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt
Jonny Mill (LB) deltar digitalt
Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt
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Övriga deltagare

Norrlandsförbundets sekreterare Gunnar Olsson deltar digitalt
2020 års mottagare av Olof Högberg-plaketten Samantha Olanders
Kommunrevisionens ordförande Björn Brink
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) deltar digitalt
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Irene Jonsson (S) och Roger Kastman (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-12-18

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Marit Holmstrand
Irene Jonsson och Roger Kastman
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-12-14

Datum för anslags upprättande

2020-12-18

Datum för anslags nedtagande

2021-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Karin Höglund

Utdragsbestyrkande

Sida
3(21)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
4(21)

Datum

2020-12-14
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§ 136 Dnr 00360/2018
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 4 december
2020. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 4 december
2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige
uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts en avsägelse och en
interpellation. Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på
dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Gunnar Olsson, sekreterare i Norrlandsförbundet, delar ut 2020 års Olof
Högberg-plakett Gävleborg till Samantha Olanders, Järvsö. Motivering till
utmärkelsen: Samantha Olanders har lyft folkmusiken till en ny nivå och in i
samtiden. I sitt samarbete med bland andra Sara Parkman har hon skapat
och turnerat med teaterföreställningar och ny musik. Samantha Olanders
erhåller Olof Högberg-plaketten för Gävleborgs län 2020 för sina insatser.
Kommunfullmäktige håller en tyst minut för kommunfullmäktiges tidigare
ordförande Leif Hansen som avlidit. Leif Hansen valdes in i Ljusdals
kommunfullmäktige 1976 och var kvar som ledamot till och med 2018. Leif
Hansen var kommunfullmäktiges ordförande mellan 1994 och 2006.
Meddelanden
Ordföranden meddelar att beslut har fattats gällande följande
medborgarförslag:
•

•

•

Justerandes signatur

Medborgarförslag om inventering av resurser i bygden att tillgå vid
extraordinära händelser, kriser och katastrofer. Dnr 193/2019.
Kommunstyrelsen har beslutat att avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslag om att kompositören Ejnar Westling ska bli
ihågkommen genom att en gata eller en plats namnsätts efter honom.
Dnr 248/2019. Samhällsservicenämnden har beslutat att ta
medborgarförslaget i åtanke när lämplig gata/plats ska namnges.
Medborgarförslag med önskemål om gatubelysning längs en sträcka
av Stationsgatan i Järvsö. Dnr 99/2020. Samhällsservicenämnden har
beslutat att bifalla medborgarförslaget.
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Medborgarförslag om att branddammen i Los ska rensas och få en
fontän. Dnr 232/2019. Samhällsservicenämnden har beslutat att avslå
medborgarförslaget. Dock ska behovet och möjligheterna att rensa
dammen att ses över under 2020.

Ordföranden meddelar att tre ledamöter fyllt 50 år under året. Det är Annelie
Wallberg (S), Irene Jonsson (S) och Maria Molin (M). Dessa kommer att få
ett presentkort att köpa blommor för.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Ledamöternas korta frågor
Pernilla Färlin (M) ställer en fråga om Buffelns förskola.
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson svarar på frågan.
Maria Molin (M) ställer en fråga om vindkraftverk i Ljusdals kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Lars G Eriksson (SD) ställer en fråga om ekonomiska medel till
studieförbundet Ibn Rushd.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om utbildningsnämnden sett
några förändringar såsom ökat antal incidentrapporter, avvikelser eller
liknande med anledning av att förvaltningen har dragit ner på personal.
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S) svarar på frågan.
Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om samverkan med Region
Gävleborg kring regionens platser på Ljusdals närsjukhus.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) svarar på frågan.
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Bodil Eriksson (LB) ställer en fråga om när byggnationer kan påbörjas på
Östernäs.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
7(21)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 135

Datum

2020-12-14

Dnr 00427/2020

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning
Ljusdals kommun 2020. Information
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig
handlingsplan som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och
eventuella kostnader rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan
26 i sin rapport.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun
2020.
Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) presenterar
revisionsrapporten.
Syftet med denna granskning är att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om arbetsmarknad- och socialnämndens, omsorgsnämndens och utbildningsnämndens säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning
för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningens syfte har besvarats genom följande revisionsfrågor:
• Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande
mål- och budgetprocessen?
• Finns det regler och riktlinjer för nämndernas ekonomistyrning?
• Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande
och inom nämnderna)
• Har kommunstyrelsen och nämnderna en god prognossäkerhet?
• Säkerställer nämnderna en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
• Vidtar nämnderna åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
• Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?

Justerandes signatur
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I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen och de granskade nämnderna:
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Justerandes signatur

Säkerställ att tillräckliga åtgärder vid befarade eller konstaterade
avvikelser vidtas i enlighet med de befintliga rutinerna.
Fortsätt arbetet med att implementera den nya styrmodellen och
säkerställ att den genomsyrar organisationen inför kommande
budgetår.
Se över och dokumentera nämndernas mål- och budgetprocesser så
att dessa harmoniserar med den övergripande processen. Tydliga
målprocesser bidrar till att tydliggöra och skapa en transparens i måloch budgetarbetet.
Se över den kommunövergripande fördelningsmodellen och
säkerställ att nämndernas budgetramar är ändamålsenliga utifrån de
av fullmäktige uppsatta målen och verksamheternas förutsättningar.
Den kommunövergripande modellen kan med fördel förtydligas och
dokumenteras för att öka förståelsen för budgetramarna och
transparensen i budgetprocessen.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser över och dokumenterar en
fördelningsmodell för sin verksamhet. Fördelningen bör ha sin
utgångspunkt i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut,
befolkningsutveckling, lagstiftning m.m.
Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ser över och aktualiserar
sina fördelningsmodeller. Fördelningsmodellerna bör ha sin
utgångspunkt i de av fullmäktige uppsatta målen, politiska beslut,
befolkningsutveckling, lagstiftning m.m.
Se över möjligheterna att utveckla prognosarbetet med tillgång till
verktyg för ett mer systematiskt arbete samt säkerställ att nämnderna,
med särskilt fokus på omsorgsnämnden och utbildningsnämnden, ser
över sitt prognosarbete och säkerställer en god kunskap om
förändringar i prognoserna för bättre förutsättningar ett systematiskt
åtgärdsarbete.
Säkerställ att nämnderna att rapporteringen till även fortsättningsvis
sker löpande och att rapporteringen ger tillräckliga underlag för
nödvändiga beslut.
Det är väsentligt att arbetsmarknad- och socialnämnden,
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden säkerställer att tillräckliga
åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom de av fullmäktige
tilldelade ramarna.
Kommunstyrelsen fortsätter att löpande följa den ekonomiska
utvecklingen inom nämnderna men att kompletterar detta med
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kommunövergripande åtgärder som ger effekt på den ekonomiska
utvecklingen.
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens skriftliga svar på rapporten
senast 28 februari 2020.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår i skrivelse 3 december 2020 att
informationen noteras till protokollet och att kommunstyrelsens svar till
revisionen ska delges kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 3 december 2020
Yrkanden
Solange Nordh (C): Kommunstyrelsen och nämndernas svar till revisionen
ska delges kommunfullmäktige för kännedom.
Sören Görgård (C), Maria Molin (M), Bodil Eriksson (LB), Yvonne
Oscarsson (V) och Lars Molin (M): Punkt två ska lyda:
Kommunstyrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan
som anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader
rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport.
Ärendet ajourneras. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna.
Irene Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (MP): Avslag på Solange Nordhs
yrkande. Avslag på Sören Görgårds yrkande. Bifall till kommunfullmäktiges
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer sig eget förslag gällande punkt 2 mot Sören Görgårds m
fl yrkande och mot Solange Nordhs yrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
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Ordföranden utser sitt eget förslag till huvudförslag. För att utse motförslag
till huvudförslaget ställs Sören Görgårds yrkande mot Solange Nordhs
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Sören
Görgårds yrkande till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för ordförandens förslag, Nej-röst för Sören Görgårds yrkande.
Omröstningsresultat
Med 18 Nej-röster mot 16 Ja-röster, 2 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Sören Görgårds yrkande.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M),
Kennet Hedman (M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman
(C), William Våhlberg (C), Yvonne Oscarsson (V), Ingela Gustavsson (V),
Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per
Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD), Jens Furuskog (SD) och Roger
Kastman (KD) röstar Nej.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny
Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S),
Irene Jonsson (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson
(S), Lennart Canskog (S), Maud Jonsson (L), Lasse Bergqvist (L), Kristoffer
Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) röstar Ja.
Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) avstår från att rösta.
Reservationer
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny
Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S),
Irene Jonsson (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson
(S), Lennart Canskog (S), Maud Jonsson (L), Lasse Bergqvist (L), Kristoffer
Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för förslag från kommunfullmäktiges ordförande.
Solange Nordh (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering
Akt, kommunstyrelsen för verkställande
Granskade nämnder

Justerandes signatur
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Dnr 00360/2018

Nybyggnation av Ämbarbo förskola
Kommunfullmäktige beslutar
1. 33 435 000 kronor avsätts för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans
förskola.
2. Uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med maximalt
33 435 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare gett kommunchefen i uppdrag att projektera
och upphandla byggnation av förskola i Ämbarboområdet i enlighet med
utbildningsnämndens begäran.
Förskolan Gläntan har idag två avdelningar. Förslaget är nu att förskolan
Gläntan byggs ut och om till en förskola med sex avdelningar. Förskolorna
Diamanten, Ringblomman och Rubinen, som idag har en avdelning vardera,
läggs ner.
Effekter på verksamheten:
•
•
•
•
•

En samordnad förskola ger en effektivare drift och en bättre arbetsmiljö.
Två lägenheter som idag rymmer förskolor frigörs.
Den idag dåliga trafiksituationen vid några förskolor får en lösning.
En sjätte avdelning tillkommer, vilket ger möjligheter inför framtiden.
Ett kök som klarar kraven på livsmedelshantering.

Effekt ekonomi:
Investering
33 435 000 kr
Driftkostnad fastighet
1 735 000 kr
Minskad hyra nuvarande
-908 000 kr
Minskad vikariekostnad
-300 000 kr
Minskad kostnad kök/städ -700 000 kr
Summa driftskostnad
-155 000 kr
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2020, § 193
Arbetsutskottets förslag 11 november 2020, § 103
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 november 2020
Ekonomiska effekter ny förskola Ämbarbo
Investeringskostnader Ämbarbo förskola
Bemanningsförslag kök Ämbarbo förskola
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 73
Yrkanden
Stina Michelsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Lena
Svahn (MP), Solange Nordh (C), Sören Görgård (C), Kennet Hedman (M),
Maud Jonsson (LB), Bodil Eriksson (LB), William Våhlberg (C),
Lars Molin (M) och Kjell Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att avsätta
33 435 000 kronor för utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att uppta nya lån,
det vill säga öka kommunens skulder, med maximalt 33 435 000 kronor.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för kännedom
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande
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Dnr 00317/2020

Äskande från omsorgsnämnden om tilläggsbudget med
20 miljoner kronor för 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Omsorgsnämndens äskande om tilläggsbudget om 20 miljoner kronor
innevarande år avslås.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden äskar om en tilläggsbudget på 20 miljoner kronor för att
täcka delar av det prognostiserade underskottet på 27 miljoner kronor.
Utgångspunkten i det budgetsystem vi har är att den budgetram man fått
tilldelad ska man hålla. Detta oavsett om man är nämnd eller enhetschef.
Uppdraget är att bedriva verksamhet inom angiven budgetram. Att under
innevarande år förändra budgetramar ger en osäkerhet och en instabilitet i
systemet.
När kommunfullmäktige fördelar budgetramar till nämnderna utgår man från
en prognos vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Sedan kan storleken på
både skatteintäkter och statsbidrag förändras under innevarande år. De
samlade intäkterna kan bli både mindre och större. Att införa ett system där
kommunfullmäktige under året förändrar nämndernas budgetramar skulle ge
nämnderna osäkra planeringsförutsättningar.
Utifrån av kommunfullmäktige antagen plan för budget och
budgetuppföljning kan kommunfullmäktige lägga tilläggsbudgetar eller
omfördela nämndramar. Detta gäller om något tidigare okänt dykt upp som
är akut och inte kan vänta till ordinarie budgetprocess. Något som skall
hanteras i undantagsfall. Kommunchefen kan inte se att det är något tidigare
okänt som gör att omsorgsnämnden inte klarar budget, detta trots Covid-19.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2020, § 194
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 100
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 november 2020
Skrivelse från omsorgsnämnden 25 september 2020
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2020, § 115
Omsorgsförvaltningens skrivelse 16 september 2020
Budgetuppföljning omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden delårsbokslut samt helårsprognos
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i ärendet.
Marie-Louise Hellström (LB) och Bodil Eriksson (LB): Omsorgsnämndens
äskande om tilläggsbudget om 20 miljoner kronor innevarande år bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Markus Evenssons yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Markus Evenssons yrkande, Nej-röst för Marie-Louise Hellströms
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 31 Ja-röster mot 5 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evenssons yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny
Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S),
Irene Jonsson (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson
(S), Lennart Canskog (S), Kjell Nilsson (S), Stina Berg (M), Maria Molin
(M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren Nordlander (M), Kennet Hedman
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(M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange
Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Maud
Jonsson (L), Lasse Bergqvist (L), Yvonne Oscarsson (V), Ingela Gustavsson
(V), Kristoffer Hansson (MP), Lena Svahn (MP) och Roger Kastman (KD)
röstar Ja.
Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per
Andersson (SD) och Jens Furuskog (SD) röstar Nej.
Lars G Eriksson (SD) avstår från att rösta.
Reservationer
Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutexpediering
Akt
Omsorgsnämnden för kännedom
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Dnr 00367/2020

Delårsrapport Inköp Gävleborg per 31 augusti 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per
2019-08-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2020, § 196
Arbetsutskottets protokoll 11 november 2020, § 101
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 november 2020
Delårsrapport Inköp Gävleborg 15 oktober 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att
kommunstyrelsens förslag bifalles. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg
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Dnr 00411/2020

Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta
kommunal mark för odling
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han:
"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla
sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora
gräsytor som idag slås 1-2 ggr per år med slaghack. Många av dessa ytor
skulle kunna användas till odling.
Om kommunen upplåter denna mark för odling skapas levande ytor, ett
levande samhälle, samtidigt som vi sparar in på kostnaden för gräsröjning.
Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden,
jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte
bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa,
utan även möjlighet till möten mellan människor.
Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9
av huvudmålen. Agenda 2030 1,2,3,5,11,12,13,15,16."
Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda
upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
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Dnr 00438/2020

Avsägelse från Jessica Eriksson (S) från uppdraget
som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jessica Eriksson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Jessica Eriksson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsoch socialnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Jessica Eriksson
beviljas entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Jessica Eriksson
Arbetsmarknads-och socialnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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Dnr 00440/2020

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till
utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson
(S) gällande alltför många ungdomar lämnar
grundskolan utan fullständiga betyg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens
ordförande Kristina Michelson (S). I interpellationen skriver hon:
Nästan 30% av de elever som slutade grundskolan våren 2020 saknade
fullständiga betyg för behörighet till gymnasiet. Detta trots att det visat sig
att det fanns en stor övertalighet av elevassistenter och lärare i kommunens
grundskolor. Under år 2020 har ett stort antal elevassistenter fått lämna sina
anställningar.
Bodil Eriksson vill ha svar på följande frågor:
1. Har förvaltningen gjort någon analys som kan ge svar på frågan, varför så
många elever saknar behörighet till gymnasiet trots en väldigt hög
personaltäthet?
2. Hur säkerställer nämnden att resultaten inte försämras ytterligare med en
mycket lägre personaltäthet?
3. Varje rektor har en tilldelad budget att hålla sig till och vem bär ansvaret
när denna ständigt överskrids?
4. I vilken utsträckning får den enskilda ledamoten i nämnden, vetskap om
de olika skolornas budgetavvikelser?
Propositionsordning
Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
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