PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2019-01-28

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 28 januari 2019 klockan 18:00-21:00

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Berg (M)
Maria Molin (M)
Pernilla Färlin (M)
Jonas Wallgren Nordlander (M)
Kennet Hedman (M) tjg ersättare
Olle Fack (C)
Ulf Nyman (C)
Solange Nordh (C)
Gunilla Brink (C)
John Nyman (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Harald Noréus (L)
Roger Kastman (KD)
Markus Evensson (S)
Tommy Borg (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Jenny Breslin (S)
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
Iréne Jonsson (S)
Peter Engdahl (S)
Jessica Eriksson (S)
Gunnar Eriksson (S)
Ann Eriksson (S)
Nouh Baravi (S) tjg ersättare
Yvonne Oscarsson (V)
Oscar Löfgren (V)
Ingela Gustavsson (V)
Kristoffer Hansson (MP)
Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare
Per Andersson (SD)
Charlotte Michaelsen (SD)
Michael Michaelsen (SD)
Lars G Eriksson (SD)
Tomas Skogstjärn (SD)
Bodil Eriksson (LB)
Jonny Mill (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)
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Datum

Kommunfullmäktige

2019-01-28

Ersättare
William Våhlberg (C)
Maria Fernmalm (S)
Ronney Olsson (V)
Pia Hedblom (V)
Fredrik Röjd (LB)

Övriga deltagare

Säkerhetschef Josefin Jarlheden § 1
PA-konsult Birgitta Malmgren § 2
Planingenjör Victor Svensson § 3
Planingenjör Fredrik Wallby § 3
Administrativ chef Karin Höglund

Justerare

Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2019-02-01

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Marit Holmstrand
Justerare

Maud Jonsson (L) och Roger Kastman (KD)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-01-28

Datum för anslags upprättande

2019-02-04

Datum för anslags nedtagande

2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 januari 2019.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 januari 2019 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda
interpellationer och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden



Länsstyrelsen har utsett Mats Nygårdh (L) till ny ersättare
kommunfullmäktige.
Demokratiberedningen har avlämnat årsredovisning över
demokratiberedningens arbete 2018

Ledamöternas korta frågor
Bodil Eriksson (LB) frågar om kommunen beviljats statliga medel för saneringen av
Östernäs?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) lovar återkomma med svar på
frågan.
Maria Molin (M) ställer en fråga om hur den politiska ledningen tänker hantera frågor i
kommunfullmäktige gällande omsorgsnämnden eftersom nämndens ordförande inte sitter i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Kennet Hedman (M) ställer en fråga om ett dialogmöte 4 februari kring vägbytesfrågan
som kommunstyrelsens ordförande tagit initiativ till. Hur kommer detta möte att påverka
kommunstyrelsens beslut i vägfrågan?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Yvonne Oscarsson (V) ställer en fråga om Hälsingerådets möte som hålls denna vecka. På
mötet ska varje kommun presentera sina styrkor och fokusområden. Vilka fokusområden
från Ljusdals kommun kommer kommunstyrelsens ordförande att framföra?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Justerandes signatur
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Marie-Louise Hellström (LB) frågar när ledamöter ska väljas till Rådet för
funktionshinderfrågor och Kommunala Pensionärsrådet?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) undrar när förslaget om strukturella förändringar kommer upp för
politisk behandling?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Martin Fredin ställer en fråga om varför arvodet för kommunstyrelsens ordförande ökat så
mycket? Vad vill den nya politiska ledningen åstadkomma under mandatperioden?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågorna.
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Innehållsförteckning
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Dnr 00593/2018

Information om hat, hot och våld mot förtroendevalda ......................................... 7
§2

Dnr 00526/2016

Information om arvodesbestämmelser, förlorad arbetsinkomst m m .................... 8
§3

Dnr 00518/2012

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen - antagande ....................... 9
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Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen tredje kvartalet 2018 ............................................................... 15
§5

Dnr 00272/2018

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg
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§6

Dnr 00001/2019

Avsägelse från Isa Evansson (S) gällande uppdraget som ersättare i
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§7

Dnr 00027/2019

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till kommunstyrelsens
ordförande Markus Evensson (S) gällande intraprenader. Svar ........................ 18
§8

Dnr 00044/2019

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till omsorgsnämndens
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§9

Dnr 00013/2019
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kommunfullmäktiges valberedning .................................................................... 23
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§1
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Dnr 00593/2018

Information om hat, hot och våld mot förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens säkerhetschef Josefin Jarlheden informerar om hat, hot och våld
mot förtroendevalda samt säkerhetsfrågor.
Förebyggande åtgärder kan vara:
- Information/intranätet
- Säkerhetssamtal
- Riskbedömning
- Utbildning internt eller externt
- Intern rapportering/polisanmälan
- Checklistor
- Åtgärdskort.
Propositionsordning
Ordförande frågar fullmäktige om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§2

Datum

2019-01-28

Dnr 00526/2016

Information om arvodesbestämmelser, förlorad
arbetsinkomst mm
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
PA-konsult Birgitta Malmgren informerar ur reglementet för
arvodesbestämmelser, bl a om hur man begär ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, schablonersättning, grundarvode och hel- och
halvdagsarvode.
Propositionsordning
Ordförande frågar fullmäktige om informationen kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§3

Datum

2019-01-28

Dnr 00518/2012

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort antas med följande
ändringar:
Skrivningen Förtätning av handeln i centrala Ljusdal är viktig och inga
externa köpcentrum ska tillåtas ändras till Förtätning av handeln i centrala
Ljusdal är viktig och bör prioriteras före externa köpcentrum.
I stycket om Tillgänglighet ska ordet rörelsehindrade bytas mot
funktionsnedsatta.
Tillgänglighetsfrågan och jämställdhet bör beaktas i ett tidigt skede i
detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen byts ut mot
Tillgänglighetsfrågan och jämställdhet ska beaktas i ett tidigt skede i
detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen.
2. Under processen uppmärksammade behov av redaktionella ändringar
kommer att göras i det slutliga dokumentet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 7 februari 2013, § 41 beslut om att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Ljusdals tätort. I maj 2017 beslöt kommunstyrelsen att
sända det framtagna förslaget på samråd.
Efter samrådet reviderades förslaget utifrån inkomna synpunkter och ställdes
sedan ut för granskning under perioden april-maj 2018. Efter granskningen
har synpunkter bemötts i ett granskningsutlåtande och planförslaget har
reviderats till dagens antagandehandling.
Noteras bör, att planförslaget ändrats på så sätt att vägreservatet för
Norrkämstaledens förlängning tagits bort mellan granskning och antagande.
Borttagandet motiveras i planförslaget.
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Fördjupad översiktsplan för Ljusdal utgör en ändring och en fördjupning av
Ljusdals kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, § 41. Inom planområdet ersätter
fördjupningen de delar av översiktsplanen för Ljusdals kommun som
redovisas på översiktsplanens karta: ”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal –
Järvsö”. Fördelen med den fördjupade översiktsplanen är bland annat att
kommunens avsikter kan redovisas med en högre detaljeringsgrad.
Länsstyrelsen har initiativrätt till omprövning och borttagande av
riksintresseanspråk. Genom kommunens ställningstagande i den fördjupade
översiktsplanen angående timmerterminalen och utvecklingen av tätorten
mot Östernäs har länsstyrelsen möjlighet att ompröva riksintresset för
kommunikationer: Lastningsterminal i centrala Ljusdal. I sitt
granskningsyttrande skriver länsstyrelsen att man avser att göra detta.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och
visioner som är framförda i den kommuntäckande översiktsplanen och
kommunens vision. Genom att klarlägga förutsättningar och lyfta fram ett
planförslag kan den fördjupade översiktsplanen ge vägledning och riktlinjer
för efterkommande planering, lovgivning och beslut inom det avgränsade
planområdet. Den fördjupade översiktsplanen väger in statliga intressen som
till exempel riksintressen, miljö- och riskfaktorer samt miljökvalitetsnormer.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 25 oktober 2018 att utskottet
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den
fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Planingenjörerna Victor Svensson och Fredrik Wallby informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 232
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 november 2018, § 118
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 oktober 2018
Antagandehandlingar 1 november 2018
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Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars G Eriksson (SD): Planen ska återremitteras. Syftet med återremissen är
att ta fram ett alternativ till Östernäsområdet gällande centralt byggbar mark.
Kristoffer Hansson (MP): Norra Järnvägsgatan mellan Coop och
Systembolaget ska vara utredningsområde för "Shared Space".
Maria Molin (M): Avslag på Kristoffer Hanssons yrkande.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till
Kristoffer Hanssons tilläggsyrkande.
Marie-Louise Hellström (LB): I stycket om Tillgänglighet ska ordet
rörelsehindrade bytas mot funktionsnedsatta.
I stycket om Tillgänglighet ska meningen På sikt är det lämpligt att
uppdatera inventeringen av de allmänna platserna och skapa ett
åtgärdsprogram för att få bort eventuella hinder för människor bytas mot
Inom snar framtid ska en uppdaterad tillgänglighetsinventering ske av de
allmänna platserna och ett åtgärdsprogram skapas för att få bort eventuella
hinder för människor.
Tillgänglighetsfrågan och jämställdhet bör beaktas i ett tidigt skede i
detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen byts ut mot
Tillgänglighetsfrågan och jämställdhet ska beaktas i ett tidigt skede i
detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till Marie-Louise Hellströms yrkanden.
Kennet Hedman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Avslag på Lars G
Erikssons yrkande om återremiss.
Kristoffer Kavallin (MP): Förtätning av handeln i centrala Ljusdal är viktig
och inga externa köpcentrum ska tillåtas.
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Markus Evensson (S): Bifall till Marie-Louise Hellströms yrkande nummer 1
och 3, avslag på yrkande nr 2.
Avslag på Kristoffer Hanssons yrkande och på Kristoffer Kavallins yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Lars G
Erikssons yrkande om återremiss. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise
Hellströms yrkande om att i stycket om Tillgänglighet byta ordet
rörelsehindrade mot funktionsnedsatta. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise
Hellströms yrkande om att inom snar framtid ska en uppdaterad
tillgänglighetsinventering ske av de allmänna platserna och ett
åtgärdsprogram skapas för att få bort eventuella hinder för människor.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Marie-Louise Hellströms yrkande, Nej-röst för MarieLouise Hellströms yrkande.
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Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster mot 14 Nej-röster, 11 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat avslå Marie-Louise Hellströms yrkande.
Markus Evensson (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand (S), Jenny
Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S),
Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Jessica Eriksson (S), Gunnar Eriksson
(S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Solange Nordh (C) och Gunilla
Brink (C) röstar Ja.
Per-Gunnar Larsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela
Gustavsson (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise
Hellström (LB), Kristoffer Hansson (MP), Kristoffer Kavallin (MP), Per
Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD), Lars
G Eriksson (SD) och Tomas Skogstjärn (SD) röstar Nej.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren
Nordlander (M), Kennet Hedman (M), Olle Fack (C), Ulf Nyman (C),
Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L) och Roger
Kastman (KD) avstår från att rösta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise
Hellströms yrkande om att tillgänglighetsfrågan och jämställdhet ska beaktas
i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att Förtätning av handeln i
centrala Ljusdal är viktig och bör prioriteras före externa köpcentrum mot
Kristoffer Kavallins yrkande om att Förtätning av handeln i centrala Ljusdal
är viktig och inga externa köpcentrum ska tillåtas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att den fördjupade
översiktsplanen för Ljusdals tätort antas i övrigt. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att under processen
uppmärksammade behov av redaktionella förändringar kommer att göras i
det slutliga dokumentet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
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Reservationer
Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD),
Lars G Eriksson (SD) och Tomas Skogstjärn (SD) reserverar sig till förmån
för Lars G Erikssons yrkande.
Kristoffer Hansson (MP) och Kristoffer Kavallin (MP) reserverar sig till
förmån för Kristoffer Hanssons yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(23)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§4

Datum

2019-01-28

Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen tredje kvartalet 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2018.
Av rapporten framgår att det finns tre gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen, IFO.
Det finns fyra gynnande beslut som tidigare varit ej verkställda inom tre
månader, som nu är verkställda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 januari 2019, § 6
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2018, § 146
Kommunledningskontorets skrivelse 27 november 2018
Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2018, § 164
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00272/2018

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd
och omsorg tredje kvartalet 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2018.
Av rapporten framgår att det fanns 10 rapporteringar till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO.
I fem av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte har
verkställts. Fyra av dessa tillhör äldreomsorgen och ett ärende tillhör
socialpsykiatrin.
Ett av ärendena är gammalt och skulle ha rapporterats tidigare.
Övriga fyra ärenden tillhör verksamhetsområdet Stöd och omsorg om
personer med funktionsnedsättning, SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 januari 2019, § 7
Tjänsteskrivelse 20 december 2018
Omsorgsnämndens protokoll 28 november 2018, § 190
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
16(23)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§6
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Dnr 00001/2019

Avsägelse från Isa Evansson (S) gällande uppdraget
som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Isa Evansson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Isa Evansson (S) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Isa Evansson
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förtroendemannaregister
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Datum

2019-01-28

Dnr 00027/2019

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till
kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S)
gällande intraprenader. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Markus Evensson (S).
I interpellationen skriver hon:
"Varför arbetar inte kommunen med att aktivt informera om, uppmuntra och
underlätta för de personalgrupper som önskar bilda en intraprenad?
Förra mandatperiodens ordförande i kommunstyrelsen, Lars Molin (M),
skrev i sitt yttrande gällande ett medborgarförslag om införande av s k
intraprenader inom utbildnings- och omsorgsförvaltningarna följande:
”Medborgarförslaget lyfter fram betydelsen av att medarbetare genom
driftsformen intraprenad ges möjlighet att styra över den egna verksamheten.
Omsorgsnämnden har redan beslutat att införa självstyrande enheter.
Utbildningsnämnden framhåller att kommunen genom att aktivt informera,
uppmuntra och underlätta för personalgrupper kan bidra till att personal vill
bilda intraprenader”.
Ljusdals kommun har under de senaste åren betalt ut stora summor i
avgångsvederlag till anställda. Svarta rubriker i lokalpressen där anställda
och fackförbund vittnar om en mycket dålig arbetsmiljö samt en osund
tystnadskultur, gör att Ljusdals kommun inte framstår som någon attraktiv
arbetsgivare.
Ljusdalsbygdens parti är helt övertygat om genom att uppmuntra
medarbetare att starta och driva intraprenader bidrar till ett nytänkande,
effektivering, kostnadsbesparing samt ökad attraktionskraft hos kommunen
som arbetsgivare."
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Bodil Eriksson ställer följande frågor i interpellationen:
1. Varför har skrivelsen angående önskemål att bilda intraprenad, 160715,
från Åsa Andersson med personal aldrig blivit behandlad som ett ärende på
omsorgsförvaltningen?
2. Varför arbetar inte kommunen aktivt för att informera, uppmuntra och
underlätta för personalgrupper att bilda intraprenader?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) har svarat på
interpellationen 25 januari 2018:
"Som nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen blir jag intresserad av
frågeställningen, självklart kan jag inte ta ansvar för hur
omsorgsförvaltningen innan min tid har hanterat en fråga från en anställd
men jag kan besvara Bodil utifrån mina egna tankar och funderingar.
För mig är ärendehanteringen ett av mina prioriterade områden, ärenden ska
hanteras i rätt instans och för mig är det viktigt att korrekt beslutsdokumentation finns. Utan att gå in på detta enskilda ärende så är principen att
om skrivelsen från Åsa Andersson var ställd till omsorgsnämnden så skulle
även Åsa Andersson ha fått ett svar av omsorgsnämnden. Är det som Bodil
Eriksson (LB) skriver i sin fråga att den var ställd till omsorgsförvaltningen
så borde förvaltningschefen tagit ansvar för att skrivelsen skulle hanteras.
Varför Ljusdals kommun inte arbetar aktivt med intraprenader:
Omsorgsnämnden har arbetat med något de kallat ”självstyrande enheter”
och under kommunstyrelsen har intraprenaden Ramsjö legat och
utbildningsnämnden har vissa enheter som arbetat som intraprenad, t ex
förskolan Buffeln. Jag har inte upplevt att det funnits en ”röd tråd” som
genomsyrat kommunen för att skapa någon form av självstyrande enheter
men det har funnits en vilja hos nämnderna under föregående mandatperiod.
Oavsett vad vi väljer att kalla det så väljer jag själv att titta på det som vår
civilminister Ardalan Shekarabi, (S) lyft fram under förra mandatperioden.
Regeringen tillsatte i juni 2016 Tillitsdelegationen. Där har vi ett arbete som
bygger på forskning och beprövad vetenskap, det borde vi i större
utsträckning använda oss av i kommunen, och de skriver i ett första utkast i
april 2017 följande:
Tillitens gränser och förutsättningar diskuteras och sju konkreta modeller för
denna typ av styrning föreslås. Till dessa modeller hör minskad
detaljstyrning samt placering av administrativa uppgifter i särskilda
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administrativa funktioner. Målet är att, genom att bättre ta tillvara
medarbetarnas kompetens och engagemang, åstadkomma bättre service till
brukaren och ökad samverkan kring dennes behov.
Tillitsdelegationen kommer att lämna sin slutrapport till regeringen i oktober
2019. Läs mer om detta på http://tillitsdelegationen.se/
Jag tackar dig, Bodil Eriksson, (LB) igen för denna viktiga interpellation och
jag kommer att lyfta detta arbete med kommunchefen och i kommunstyrelsens arbete för ett nytt ledarskap för Ljusdals kommun."
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S), Bodil
Eriksson (LB), Yvonne Oscarsson (V) och Marie-Louise Hellström (LB).
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Bodil Eriksson
Markus Evensson
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Dnr 00044/2019

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till
omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP)
gällande uppsägningar kontra rekryteringsbehov inom
äldreomsorgen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens
ordförande László Gönczi (MP):
"Varför väljer Ljusdals kommun att göra sig av med kompetent och utbildad
personal inom äldrevården på grund av arbetsbrist, när vården står inför stora
rekryteringsbehov?
Ljusdals kommun lockar unga till vårdjobbet genom att erbjuda 15 000
kronor till körkort, som skäl till detta anges att det är ett bristyrke, att alla
behövs. Kommunchefen bedömer att Ljusdals kommun behöver 700 nya
medarbetare under åren 2019 till 2027. Rekryteringsbehovet delar vi med
Sveriges övriga kommuner. Även det privata näringslivet kommer under
dessa år att stå inför stora rekryteringsbehov.
Det gäller då för Ljusdals kommun att framstå som en attraktiv arbetsgivare
som värnar om en god arbetsmiljö för sina anställda. Ljusdals kommun kan
inte fortsätta att skapa negativa rubriker i lokalpressen där anställda och
fackliga organisationer slår larm om mycket stora brister i arbetsmiljön för
stora delar av vår personal.
Både politiker och tjänstemän lovade de anställda på äldreboendet Gullvivan
att ingen skulle bli uppsagda. Detta var en sanning med modifikation. Många
var tillsvidareanställda i kommunen, trots detta fick samtliga medarbetare
skriva nya CV, som sedan HR-avdelningen (Human Resources) matchade
mot lediga platser inom kommunen. Flera anställda fick bara ett alternativ,
inga valmöjligheter gavs. Om du tackade nej till erbjudandet på grund av
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mycket relevanta skäl, räknades dessa inte, utan betraktades som en
uppsägning på grund av arbetsbrist. Många av de anställda på Gullvivan har
arbetat många år inom kommunen och varit mycket lojala mot sin
arbetsgivare. Flera upplever att de fråntagits sin identitet i arbetslivet och
tvingas ta pension, fast de egentligen av ekonomiska skäl inte har råd till
detta."
Bodil Eriksson ställer följande frågor:
1. Varför väljer Ljusdals kommun att göra sig av med kompetent och
utbildad personal på grund av arbetsbrist, när man samtidigt talar om stora
rekryteringsbehov inom äldrevården?
2. Hur kan omsorgsnämnden arbeta för att säkerställa att när personal varslas
om uppsägningar att detta sköts på ett professionellt och humant sätt för
berörd personal?
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Bodil Eriksson
László Gönczi
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Dnr 00013/2019

Avsägelse från Jörgen Brink (C) gällande uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jörgen Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. Fyllnadsval sker vid nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Brink (C) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Jörgen Brink
Valberedningen
Förtroendemannaregister
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