
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:15 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) Leif Hansen (-) 
 Stina Michelson (S) Jonny Mill (LB) tjg ers 
 Örjan Fridner (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Jenny Breslin (S Maria Sellberg (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Stig Andersson  (V) 
 Tommy Borg (S) Erika Larsdotter Thimrén (V) tjg ers 
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 Annelie Wallberg (S) Maud Jonsson (FP) 
 Ronnie Karlsson (S) Bertil Skoog (FP) 
 Leif Persson (S) László Gönczi (MP) 
 Maria Andersson (S) Kristoffer Hansson (MP) 
 Irene Jonsson (S) tjg ers Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Maria Molin (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Lars Molin (M) Mikael Olsson (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Torsten Hellström (M) Stefan Andersson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Benny Bergström (SD) 
 Erik Nygren (M) Lars Björkbom (KD) 
 Jan Hedlund (M) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Helena Brink (C)§ 147-160 
 Ingrid Olsson (C) 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Torsten Hellström (M) och Ronnie Karlsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-09-04 
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Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 147 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 148 
 
Justerare 
 
Torsten Hellström (M) och Ronnie Karlsson (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 4 september 2015, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 149 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 21 augusti 2015. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 augusti 2015 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 150 
 
Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om två ej kungjorda, men anmälda frågor, ett 
medborgarförslag och en avsägelse får upptas på dagordning. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 151 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
László Gönczi (MP) undrar vad som har hänt med den bifallna motionen om 
miljöarbete. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (LB) svarar på frågan. 
 
Stina Michelson (S) ställer två frågor om den senaste tidens chefsavhopp i 
kommunen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågorna. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om ramp i Ljusdalssalen. 
 
Helena Brink (C), ordförande för rådet för funktionshinderfrågor, svarar på 
frågan. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Christian Jensen undrar på vilket sätt han  som medborgare och även förälder vet att 
fullmäktige beslutar om budgeten utifrån de lagar och regler som kommunens verksamheter 
lyder under? 
 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
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§ 158  Avskrivning av medborgarförslag gällande vindkraftsetablering i Kölvallen .............. 19 
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§ 162  Interpellation från Stina Michelson (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande att 
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§ 163  Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande försök 
med sänkt arbetstid med heltidslön .......................................................................................... 29 
§ 164  Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande de 
statliga pengarna till kommunens äldreomsorg ........................................................................ 32 
§ 165  Avsägelse från Bosse Hedin (S) av samtliga politiska uppdrag .................................... 33 
§ 166  Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i valnämnden .............................................. 34 
§ 167  Avsägelse från Niklas Karlsson (V) som ledamot i Albert Vikstens donationsfond .... 35 
§ 168  Avsägelse från Maria Molin (M) som ordinarie i Karin Jonsson i Ångsäter Stiftelsen 
Styrelsen ................................................................................................................................... 36 
§ 169  Fråga från Örjan Fridner (S) om hur allvarligt kommunstyrelsens ordförande tar på att 
fem högre chefer inom en kort tid på olika sätt avlägsnats från sin post eller sagt upp sig 
alternativt begärt tjänstledigt. Svar ........................................................................................... 37 
§ 170  Fråga från László Gönczi (Mp) gällande tjänstemanaledarskapet. Svar ....................... 39 
§ 171  Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat utomhusbad på Östernäs ......... 40 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 152 
 
Budgetuppföljning 2015 från omsorgsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Omsorgsnämnden uppmanas att intensifiera arbetet med att finna aktiva  
 åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar. 
 
2. Omsorgsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad  
     inkomma med konkreta åtgärder för att komma till rätta med budget 2015.  
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har i protokoll från den 13 maj 2015, § 82, anmält till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att nämnden inte anses klara budgeten 
för 2015. 
 
I protokollet skriver nämnden att med utgångspunkt i redovisningen per den 30 
april har en prognos gjorts för helårsresultatet 2015 på omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen visade redan 2014 ett underskott på cirka 24 miljoner. Inför 2015 
fattades det inte några beslut om stora besparingar vilket lett till att verksamheten 
är den samma som föregående år och därmed finns den höga kostnadsnivån kvar. 
Prognosen för 2015 är ett underskott på -29,4 miljoner kronor. 
 
Omsorgsnämnden har historiskt visat ett överskott men från och med 2015 har 
antalet ärenden inom framförallt individ- och familjeomsorgen (IFO) ökat så 
kraftigt att antalet arvoderade möten för nämnden har behövt utökas. Detta 
beräknas kosta mer än tidigare år men ändå inte mer än budgeterat. 
 
När budgeten för 2015 beslutades av omsorgsnämnden togs inte alla de 
besparingsförlag som krävdes för att få en budget på ram. Förvaltningen har 
därför en ofördelad besparing på 11,4 miljoner kronor i budget. I denna ligger 
även kostnaden för att driva närvårdsavdelningen då kommunstyrelsen beslutat att 
förlänga avtalet med landstinget och att omsorgsförvaltningen ska ta kostnaden 
inom ram. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2 juni 2015, § 83 att notera informationen till 
protokollet samt att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015, § 82 att uppmana omsorgsnämnden 
att fokusera på budgetdisciplin och aktiva åtgärder för att klara sin verksamhet 
inom de givna ekonomiska ramarna. Särskild uppmärksamhet bör 
omsorgsnämnden rikta mot sin verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, 
där nämndens största ekonomiska avvikelse finns. Omsorgsnämnden uppmanades  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 152 forts.  
 
Budgetuppföljning 2015 från omsorgsnämnden 
 
också att arbeta på ett mer genomtänkt sätt med att hantera den ökande 
sjukfrånvaron. 
 
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse 12 augusti att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige att uppmana omsorgsnämnden att intensifiera arbetet med att 
finna aktiva åtgärder för att klara sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 182 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015  
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 83 
Skrivelse 4 maj 2015  
Prognos april omsorgsnämnden 4 maj 2015  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP):  
 
1. Kommunfullmäktige har tagit del av anmälan från omsorgsnämnden.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på tilläggsbudget  
    till omsorgsnämnden. 
3. Kommunstyrelsen uppmanas att i samarbete med omsorgsnämnden söka 
ytterligare möjligheter att minska omsorgsnämndens negativa prognos. 
 
Markus Evensson (S), Helena Brink (C) och Örjan Fridner (S): Omsorgsnämnden 
får i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober månad inkomma med konkreta 
åtgärder för att komma till rätta med budget 2015.  
 
Ajournering begärs. Efter 25 minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
nr 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 152 forts.  
 
Budgetuppföljning 2015 från omsorgsnämnden 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
nr 2. Ordföranden finnerar att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för László Gönczis yrkande, Nej-röst för avslag till yrkandet.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 32 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 6 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige 
beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
nr 3. Ordföranden finnerar att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för László Gönczis yrkanden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0136/14 
 
§ 153 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Åkersta 13:3, Kvarteret 
Korpen i Ljusdal 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för kvarteret Korpen antas.  
 
Sammanfattning 
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 15 april 2014, § 66 samhällsut-
vecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan efter ansökan från 
Ljusdalshem AB. Det av förvaltningen upprättade planförslaget var föremål för 
samråd under hösten 2014 samt för granskning under våren 2015.   
 
Planen omfattar hela kvarteret Korpen i Gamla Stan i Ljusdal och syftar till att ge 
ökade möjligheter till att ny bebyggelse uppförs inom kvarterets obebyggda delar 
och till att bebyggelsen utformas i harmoni med områdets karaktär. Planen syftar 
därtill att kvarteret ska kunna användas för flera olika ändamål. Hittills gällande 
detaljplan från den 21 februari 2003 ersätts i sin helhet.     
 
Planområdet indelas i allmän platsmark för huvudgata (Södra Järnvägsgatan) samt 
lokalgata (Kaptensgatan, Kyrksjövägen och Boställsgatan). Kvartersmarkens 
användning är bostäder, centrum, handel och kontor. Bestämmelser finns för 
bebyggelsens placering, utformning, utseende, störningsskydd samt 
skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Fenix).    
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 189 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 107 
Antagandehandlingar 28 maj 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Leif Hansen (-) och Jonny Mill 
(LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 154 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att föreslå 

organisation och inriktning för framtagande av en långsiktig bostadspolitisk 
inriktning samt ge förslag på genomförandeplan. 
 

 
Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelson (S) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige gällande bostäder.  
 
Motionärerna vill att kommunen snarast utarbetar en plan över hur 
bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör lösas, på kort och lång sikt. Motionärerna 
anser att kommunen på ett aktivt sätt behöver marknadsföra vilka tomter i 
kommunen som är möjliga att bebygga och vilka tomter som är direkt 
byggfärdiga. 
 
Motionärerna vill också att kommunen tillsammans med AB Ljusdalshem 
utarbetar en tydlig strategisk plan för trygghetsboenden samt ser över hur 
trygghetsboenden inför 2025-2035 skulle kunna omvandlas till vård- och 
omsorgsboenden. 
 
För att möjliggöra in- och omflyttning vill motionärerna att kommunen 
tillsammans med AB Ljusdalshem utreder behovet av både hyres- och 
bostadsrätter. 
 
Slutligen vill motionärerna också utreda utvecklingen av LIS, landsbygds-
utveckling i strandnära lägen, när det gäller bruk för boende. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 127 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen lämnade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår att motionen bifalles såtillvida att kommunchefen 
uppdras att föreslå organisation och inriktning för framtagandet av en långsiktig 
bostadspolitisk inriktning med handlingsplan för Ljusdals kommun. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 154 forts.  
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder. Svar 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att det våren 2015 råder i det närmaste 
bostadsbrist i Ljusdals kommun. Ljusdalshem har i princip alla lägenheter uthyrda 
samtidigt som nya människor kommer till kommunen och befolkningen växer. Vi 
vet också att gruppen friska äldre kommer att öka i kommunen de kommande 
åren, en grupp som ofta efterfrågar lägenhetsboende. 
 
Vid sidan om ett rimligt utbud av hyreslägenheter bör även situationen vad gäller 
tomter för eget boende och förutsättningar för bostadsrättsföreningar övervägas.  
 
Motionärerna föreslår att en plan över hur bostadsfrågorna i Ljusdals kommun bör 
lösas, på kort och lång sikt jämte flera andra mer konkreta förslag gällande bland 
annat Ljusdalshem, LIS med mera.  
 
Det är rimligt att en plan över hur bostadsfrågorna skall lösas blir utarbetad. Den 
breda ansats vilken anges av motionärerna leder uppgiften att likna en långsiktig 
strategi för kommunens bostadspolitik. Sedan tidigare finns ett återremitterat 
ärende (KS 0162/11) gällande bostadspolitiskt program. I detta arbete finns 
underliggande information vilken bör beaktas i det nya arbetet. KS 0162/11 skulle 
därmed kunna avslutas. 
 
Arbetet med att utforma ett förslag till Långsiktig bostadspolitisk inriktning med 
handlingsplan bör organiseras med styrgrupp, arbetsgrupp och så vidare varför det 
är rimligt att kommunchefen uppdras föreslå organisation och inriktning för 
framtagandet av Långsiktig bostadspolitisk inriktning med handlingsplan för 
Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att 
kommunchefen får i uppdrag att föreslå organisation och inriktning för 
framtagande av en långsiktig bostadspolitisk inriktning samt ge förslag på 
genomförandeplan. 
 
I sitt övervägande skriver han att grundintentionen i motionen är att kommunen, 
på kort och lång sikt, behöver utarbeta en plan över hur bostadsfrågorna bör 
lösas. 
 
Kommunen är i behov av såväl hyresrätter, byggfärdiga tomter, ungdomsboende 
samt trygghetsboenden. Det är även viktigt att utreda förutsättningarna för 
bildande av bostadsrättsföreningar. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0286/14 
 
§ 154 forts.  
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V) och Stina Michelsson (S) gällande 
bostäder. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 191 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 96 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Kommunchefens yttrande 31 mars 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 augusti 2014, § 127 
Motion om bostäder 19 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunchefen för verkställande 
Balanslista klk 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 155 
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone 
Bangers väg. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
losbon Sone Banger hedras av kommunen genom att Brattbergavägen i Los byter 
namn till Sone Bangers väg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 75 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Förvaltningen skriver att enligt Lantmäteriverkets rapport 2001:4 med titeln ”God 
ortnamnssed” bör inte gator, vägar eller andra platser döpas efter nu levande 
personer. Deras sammanfattning angående så kallade memorialnamn lyder enligt 
nedan: 
 
”För att sammanfatta skulle man kunna säga att ett memorialnamn tillkommet 
enligt god ortnamnssed förutsätter en förtjänstfull och avliden person, som bar ett 
lättanvänt namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen.” 
 
Att namnge en väg efter en person som lever och faktiskt också bor på platsen 
innebär ett ingrepp i den personliga integriteten.  
 
Att ändra adressnamn innebär också en del administrativt krångel för de som är 
folkbokförda på adresserna efter vägen.  I detta fall rör det sig om femton 
personer som skulle byta adress. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lantmäteriverkets 
God ortnamnssed anger hur gator och vägar bör namnges. Eftersom 
förutsättningen för att en gata ska namnges efter en person är att vederbörande är 
avliden föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 155 forts.  
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone 
Bangers väg. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 196 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 114 
Förslag till beslut 18 maj 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 april 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 14 april 2014 
Medborgarförslag 14 april 2014 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Hansen (-): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Syftet med 
återremissen är att Brattberga numera är rivet, namnet har därmed gått ur tiden 
samt att musikern Sone Banger bor längs vägen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Reservation 
 
Leif Hansen (-) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 156 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun endast ska köpa in RSPO-
certifierad palmolja. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Ljusdal ska bli 
en palmoljefri kommun. Ljusdal borde ha en nollvision för all icke-certifierad palmolja. 
 
Medborgarförslaget innebär att kommunen ställer krav på sina leverantörer och köper RSPO- 
certifierad palmolja istället för den icke-certifierade oljan, d v s har en nollvision mot icke-
certifierad palmolja. Med RSPO-certifiering menas att företaget som producerar palmolja har 
en hållbar plantering och inte skövlar regnskog för ändamålet. Sigtuna är den enda kommun i 
Sverige som har satt som mål att enbart köpa in certifierad palmolja. Förslagsställaren tycker 
att Ljusdals kommun ska ta efter detta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 149 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Inköp Gävleborg, 
miljöenheten och kostenheten. 
 
Inköp Gävleborg skriver i sitt yttrande att det finns ingenting i förslaget som strider mot Lag 
om offentlig upphandling SFS 2007:1091 eller Lag om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster SFS 2007-1092. 
 
Det är ägarna (kommunerna) och kunderna (bolagen) som ställer de krav som Inköp 
Gävleborg tillämpar vid upphandlingar. Inköp Gävleborgs uppgift i detta sammanhang är att 
kontrollera så att kraven är förenliga med lagar och att kraven är utformade mot en god affär. 
Detta sker självklart i dialog med ägarna och kunderna i respektive upphandling. 
 
Att enbart ställa kraven utan att följa upp och kontrollera dem är dock vare sig bra eller 
förenligt med gällande lagstiftningar för offentlig upphandling. Detta ser vi främst som en 
fråga för mottagande och beställande enhet/er av livsmedel i Ljusdal. 
 
De flesta av de större tillverkarna håller på att byta ut sin palmolja mot certifierad så det finns 
många produkter. Möjligtvis blir det dyrare produkter för det är märkesprodukter som 
kommer i fråga. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 156 forts.  
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun endast ska köpa in RSPO-
certifierad palmolja. Svar 
 
Om inte alla kommuner kan enas om detta krav i den gemensamma livsmedelsupphandlingen 
kommer vi att få byta ut produkter och upphandla dem separat för Ljusdal vilket troligen 
kommer att ge högre priser. 
 
Redan i pågående livsmedelsupphandling ställs kravet på certifierad palmolja på någon/några 
produkter. 
 
Miljöenheten skriver i sitt yttrande att palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste 
vegetabiliska fetter, men produktionen medför oftast allvarliga miljöproblem. I dag sker 
produktionen i huvudsak i Malaysia och Indonesien, vilket medför att stora arealer regnskog 
skövlas årligen.  
 
Dagens levnadsstandard medför konsekvenser över hela världen. Ljusdals kommun har därför 
ett ansvar för att uttaget av jordens resurser sker på ett ekologiskt- och socialt hållbart sätt, för 
att även kommande generationer ska ha tillgång till god miljö.  
 
Förslaget att Ljusdals kommun ska bli en palmoljefri kommun kan vara svårt att nå, då de 
allra flesta livsmedelsprodukter innehåller palmolja i dag. Däremot har Ljusdals kommun 
stora möjligheter att bli en kommun som endast använder miljöcertifierad palmolja, genom att 
i upphandlingar av livsmedel ställa kravet att de livsmedelsprodukter som innehåller palmolja 
eller vegetabiliska fetter endast består av oljor som är miljövänligt producerade. I dag finns 
palmolja som produceras hållbart och ansvarsfullt, till exempel finns miljöcertifikaten 
GreenPalm och RSPO. 
 
Kostenheten skriver att de använder palmolja, det finns i så gott som hälften av all förpackad 
mat som produceras på marknaden. (De flesta av oss konsumenter använder dagligen 
produkter som innehåller palmolja).  
 
Kostchefen skriver vidare att i gällande livsmedelsavtal har inte krav ställts på att palmoljan 
ska vara certifierad. Det avtalet sträcker sig till den 14 september 2017. Redan nu har 
processen startat med ett nytt livsmedelsavtal. Där kommer Ljusdals kommun bland annat att 
arbeta för att den palmolja som finns i våra livsmedel ska vara certifierad. 
 
Den 26 maj 2015 ska kostchefer från kommunerna i Hälsingland och Gästrikland träffa Inköp 
Gävleborg och diskutera bland annat palmolja inför kommande livsmedelsupphandling. 
Man kommer bland annat ta kontakt med andra kommuner för att se hur de ställt frågan i sina 
förfrågningsunderlag för att få igenom det i sina livsmedelsavtal enligt LoU (Lagen om 
offentlig upphandling). 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0361/13 
 
§ 156 forts.  
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun endast ska köpa in RSPO-
certifierad palmolja. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun inte skall 
medverka till att regnskog skövlas utan ta miljöansvar och övergå till att upphandla certifierad 
palmolja och därför föreslås att medborgarförslaget bifalles. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 197 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 98 
Förslag till beslut 25 maj 2015 
Yttrande från kostenheten 9 april 2015 
Yttrande från miljöenheten 26 februari 2014 
Yttrande från Inköp Gävleborg 9 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 149 
Medborgarförslag 9 juli 2013  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Balanslista klk 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0336/14 
 
§ 157 
 
Avskrivning av medborgarförslag gällande Lagen om Anställningsskydd 
(LAS) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avskrivs. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver: 
 
”Förekommer det att vikarier hos Ljusdals kommun blir tvingade att skriva under ett 
dokument för att avstå LAS? Är det verkligen något som Ljusdals kommun ska syssla med?  
   
Förslag på lösning: ”Lasa” all personal som borde ha ”lasats”!” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 149 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunledningskontoret har upprepade gånger försökt få ett förtydligande av förslaget från 
förslagställaren, men denne har inte svarat. Därför föreslås nu att medborgarförslaget 
avskrivs. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 192 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 100 
Kommunchefens skrivelse 20 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014 
Medborgarförslag 29 september 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0335/14 
 
§ 158 
 
Avskrivning av medborgarförslag gällande vindkraftsetablering i 
Kölvallen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs.  
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit med synpunkter på en etablering av en 
vindkraftpark på Kölvallen i Ljusdals kommun.  
 
Beslut angående kommunens ställningstagande till eventuell etablering har den 23 
februari 2015, § 48 fattats av kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslaget har därmed förlorat sin aktualitet och kan avskrivas. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015,§ 193 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 99 
Kommunchefens skrivelse 5 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 150 
Medborgarförslag 29 september 2014 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0329/15 
 
§ 159 
 
Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av 
äldreboendet Björkbacka 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att beslutet om att lägga ner äldreboendet Björkbacka rivs upp. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0290/15 
 
§ 160 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande gällande budget 2015. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har lämnat en interpellation till omsorgsnämndens 
ordförande Helena Brink (C). 
 
I interpellationen skriver Markus Evensson: 
 
”När kommunfullmäktige tog budgeten inför 2015 hade omsorgsnämnden redan 
då ett prekärt läge. Med beslut om att inte stänga något äldreboende samt att 
fortsätta köpa platser på regionens närsjukvårdsavdelning. Samtidigt som det var 
ett stort underskott mestadels p g a socialtjänsten. Läget inför 2015 var inte lätt.  
 
Jag hade förväntat mig rätt många och storslagna förslag. Inför valet pratades det 
om att privatisera centralköket och att äldreomsorgen skulle kunna upphandlas. 
Vad har vi fått från omsorgsnämnden? Sänkt bemanningsgrad inom 
äldreomsorgen? Sänkt arbetstid för en mindre del av omsorgens personal? 
Utredningarna staplas på varandra. Redan i maj månad uttalade Helena Brink att 
budgeten inte kommer att klaras under 2015. Vad har hänt sedan?” 
 
Markus Evensson vill att Helena Brink redogör för: 
 
Vilka förslag lägger centerpartiet för att klara budgeten? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2015, § 142 att interpellationen får 
framställas och att svar ska lämnas på kommunfullmäktiges augustisammanträde. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) har svarat på interpellationen: 
 
”Jag vill börja med att säga att jag känner mig mycket hedrad av Markus 
Evensson (S) som ger mig som ordförande och Centerpartiet en sådan tilltro att 
styra upp den stora ”oceanångaren” som omsorgsnämndens ansvarsområde är, på 
så kort tid som redan under 2015. 
 
Har varit och redovisat i kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen, då Markus själv 
har närvarat, så är han väl insatt i de stora utmaningar som omsorgsnämnden står 
inför. 2014 redovisade omsorgsnämnden ett underskott på ca -24 mkr, prognosen  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0290/15 
 
§ 160 forts.  
Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande gällande budget 2015. Svar 
 
för 2015 pekar mot ett befarat underskott på i allra värsta fall ca – 30 mkr. Inför 
2016 så behöver vi anpassa oss till den budgetram som kommunfullmäktige precis 
beslutat om i juni med minst ca -10 mkr. Lägg till det att vi också troligen får 
underskott med oss från 2014-15, en mycket tuff situation som måste hanteras på 
ett så bra sätt som möjligt.     
 
Det vi ser nu är att försörjningsstödet har börjar minska vilket tyder på att 
människor får arbete och sysselsättning, vilket är glädjande. Vår stora oro är dock 
placeringarna av barn, unga vuxna och missbrukare, som tär på våra gemensamma 
resurser och kostar stora pengar, placeringar som är en stor tragedi för alla parter. 
Därför har omsorgsnämnden b.la. beslutat om att utreda möjligheten att starta ett 
HVB hem för missbrukare i kommunen, det blir både billigare och bättre för alla. 
 
Omsorgsnämnden har under hela våren och fortsätter nu under resten av året att 
analysera och fokusera på vad som måste göras, vilka beslut som måste fattas för 
att bryta de ökade kostnaderna inom omsorgen.   
 
Mitt ledarskap som ordförande bygger på delaktighet, tillit, respekt och 
förtroende, mellan oss som ledamöter i nämnden och mellan oss och våra duktiga 
tjänstemän. Det är inte jag och Centerpartiet som ska ”rädda” omsorgsnämndens 
budget och dess verksamhet utan det är hela omsorgsnämnden och valda 
ledamöter från alla partier, utom SD. De som sitter i omsorgsnämnden kan själv 
vittna om den goda stämning, positiva och kreativa miljö som vi tillsammans 
lyckats skapa, trots de svåra och tuffa frågor vi har att hantera. 
 
Omsorgsnämndens målmedvetna strategi är att titta djupare inom varje 
verksamhetsområde, inte lägga storslagna förslag, som Markus uttrycker det, att 
privatisera, upphandla eller att avveckla viktig verksamhet som t.ex. 
Närsjukvårdsavdelningen. Vårt fokus nu och resten av mandatperioden är att få 
ekonomin i balans, öka kvalitén på våra tjänster samt vara en attraktiv 
arbetsgivare.   
 
Med stort tålamod och klokskap ska vi tillsammans styra ”oceanångaren” mot 
säkrare och lugnare vatten, det är målet för mig som ordförande i kommunens 
viktigaste nämnd, omsorgsnämnden.”              
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Helena Brink (C),  
Markus Evensson (S) och László Gönczi (MP).  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0290/15 
 
§ 160 forts. 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande gällande budget 2015. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Helena Brink 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0291/15 
 
§ 161 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Ramsjöprojektets kostnader. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin gällande Ramsjöprojektets kostnader. 
 
I interpellationen skriver Markus Evensson: 
 
”Under en längre period har Inköp Gävleborg drivit ett Vinnova-finansierat 
projekt som till stor del handlat om att upphandla livsmedel och matsituationen 
inom äldreomsorgen. Idén är god och ger tydligen en del uppmärksamhet ute i 
Sverige. Projektet har drivits i Ljusdals kommun och för elever och äldre personer 
som behövt matservice, endera på vård- och omsorgsboende eller i egna hemmet i 
Ramsjö. Detta projekt har det aldrig beslutats om att genomföra i en politisk 
församling och vi har nu fått höra att detta projekt är förlängt med campingen som 
lagar maten i Ramsjö.  
 
I februari i år tog kommunstyrelsens allmänna utskott ett beslut att utreda 
situationen i Ramsjö utifrån ett landsbygdsperspektiv då skolan numer är nedlagd 
och affären är nedläggningshotad. Det vi fick läsa i den lokala tidningen var att 
kommunchefen anställt en speciell utredare för detta för att genomföra denna 
utredning.” 
 
Markus Evensson ställer följande frågor: 
  

1. Vad har Vinnova-projektet kostat Ljusdals kommun? 
2. Vem har beslutat att förlänga projektet i Ramsjö?  
3. Har avtalet skrivits om, då det inte finns några elever att laga mat till? 
4. Vad är kostnaden för utredningen om fortsättningen på Ramsjöprojektet? 

(en anställd utredare, mm?) 
5. Hur långt går kommunchefens delegation på att anställa för obudgeterade 

utgifter? 
6. Vad är tanken att denna utredning ska leda till? 

 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0291/15 
 
§ 161 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Ramsjöprojektets kostnader. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande har svarat på interpellationen: 
 

1. Omsorgsnämndens kostnad för projektet är 750 00 kronor fram till den sista februari 
2015. 

 
2. Vinova projektet är avslutat för Ljusdals per den sista februari i år. Hela projektet 

avslutas med en rapport sista januari 2016. 
 
Allmänna utskottet gav emellertid den 10 februari 2015, kommunledningskontoret i 
uppdrag att initiera ett projekt för att undersöka möjligheterna till en samordnad 
kommunal service i Ramsjö. Projektet har nära kopplingar till det tidigare projekt som 
bedrivits i Ramsjö kopplat till omsorgsförvaltningen, men involverar nu hela den 
kommunala servicen. 

 
3. Avtalet har inte skrivits om men en mindre justering ha gjorts. Under avsnittet 

personal har det lagts till en kompletterande skrivning: ”Ljusdals kommun är 
medfinansiär i form av en heltidstjänst under den förlängda avtalsperioden.” 
 

4. Utredning kostar för projektledare 281 607 kronor mars - juli.  
 
Fakturerad kostnad från campingen 319 060 mars – juli för råvarorna, personalkostnad 
enligt avtal, lokala transporter. Detta är bruttokostnad. Merkostnad i förhållande till 
vad det skulle kostat att laga maten via kostservice har ej kunnat beräknas till detta 
datum.  
 
Från 1/9 lagas maten återigen av kostservice, då uppkommer merkostnad för 
kostservice p g a den lilla volymen samtidigt som bl a transportkostnader minskar. 
 

5. Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott att initiera 
ett projekt och det innebär att kommunchefen inom KS förvaltningens budget har att 
hantera uppkomna kostnader, 
 

6. Huvudsyftet är att på ett nydanande sätt stödja landsbygdens utveckling genom att 
skapa en samordnad kommunal service och därigenom säkra att orter och byar kan 
leva vidare i vår kommun.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0291/15 
 
§ 161 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Ramsjöprojektets kostnader. Svar 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S), Lars Molin (M) och  
Leif Hansen (-). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige godkänner detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Lars Molin 

 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0316/15 
 
§ 162 
 
Interpellation från Stina Michelson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande att personalchefen skall få en projektanställning direkt 
underställd kommunchefen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande fullmäktigesammanträde. 
 
Ärendet  
 
Stina Michelson (S) har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige. I interpellationen 
skriver hon: 
  
”31 december 2015 utgår nuvarande personalchefens kontrakt som personalchef och 
vederbörande kommer att avgå som personalchef enligt uppgift. I samband med att detta ges 
offentlig information uppger högste ansvarige tjänsteman följande utlåtande enligt 
ortstidningen, att personalchefen ifråga ”vill prova på andra arbetsuppgifter har vi kommit 
överens om att det ska ske i projektform men med målsättningen att det ska bli en permanent 
funktion direkt under mig.”  
 
Vidare uppges som att olika aktörer kan komma att få stöd i detta projekt kan vara 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Närljus, Utvecklingscentrum och Credo, liksom 
integrationsenhetens boenden för ensamkommande flyktingbarn. Arbetsuppgifter skall också 
kunna gälla myndigheter och institutioner utanför kommunen såsom Arbetsförmedlingen.  
I viss bemärkelse uppges också att nuvarande personalchef kan få arbeta vidare med 
personalfrågor inom kommunen vad gäller exempelvis kompetensförsörjningen och där kan 
det gälla ”lärare och socionomer”.  
 
Stina Michelson ställer följande frågor: 
 
1. Har kommunstyrelsens ordförande givit politisk sanktion till den lösning som skissats med  
 projektform som kan leda till permanent lösning enligt den beskrivning som ges av  
 kommunchefen?  
2. Har berörda politiska organ-utbildningsnämnden och omsorgsnämnden- yttrat sig positivt  
     kring denna form av lösning? Finns det protokoll på dessa beslut?  
3. Har Arbetsförmedlingen formellt yttrat sig i detta ärende och finns det i så fall  
    dokumenterat?  
4. Skulle ett dylikt projekt sättas igång- och på sikt permanentas-skulle det enbart i  
 personalkostnader- utifrån dagens gällande lönesituation- kosta cirka 750 000sek för  
 kommunen per år. Hur har i så fall kommunstyrelsens ordförande tänkt sig att dylika  
 kostnader skall budgeteras?  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0316/15 
 
§ 162 forts.  
 
Interpellation från Stina Michelson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande att personalchefen skall få en projektanställning direkt 
underställd kommunchefen 
 
5. Hur ser de fackliga organisationerna- enligt kommunstyrelsens ordförande- på den här  
     typen av lösning?  
6. Är kommunstyrelsens ordförande anhängare av principen att en rad specialister skall  
     anställas direkt under kommunchefen?  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 Beslutsexpediering 
Akt 
Stina Michelson 
Lars Molin 
  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 163 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande fullmäktigesammanträde. 
 
 
Ärendet 
 
Örjan Fridner (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
”Den 15 april beslöt ON på förslag av ledamöter från Centern, Vänstern och Moderaterna 
under ämnet ” Budget 2016” att yrka på ”4 miljoner kronor för projekt gällande kortare 
arbetstidsvecka”. 
 
Under budgetbehandlingen i kommunfullmäktige 22 juni tog jag upp denna fråga men 
eftersom jag trots inställningen i kommunstyrelsen och efterföljande fullmäktigebeslut inte 
erhållit ett definitivt besked från den yttersta kommunledningen finner jag anledning att i 
interpellationsform rikta några frågor till kommunstyrelsens ordförande. Till bilden hör också 
att Ljusdals kommun genom beslut av Sveriges Riksdag har möjlighet att till äldreomsorgen 
erhålla 2,8 miljoner kronor. 
 
En faktor som måhända något ytterligare komplicerar den typ av försöksverksamhet som ON 
verkar vara inne på är att kommunfullmäktige beslutat att införa rätten till heltid som ett 
erbjudande till alla kommunalt anställda.  
 
Jag menar nog att en sådan här oerhört betydelsefull och viktig reform måste ha som 
utgångspunkt att den inte på något sätt skall medverka till att kvalitén på omsorgen, 
utbildningen eller den kommunala servicen minskas gentemot kommuninvånarna d v s vare 
sig försämras eller förminskas, utan snarare förstärks och förfinas. Vidare bör gälla att skall 
en dylik försöksverksamhet genomföras bör målsättningen vara att all anställd personal inom 
kommunen skall innefattas och omfattas av reformen. Alla kommunalt anställda bör alltså 
beröras av en dylik kommunal arbetstidsreform som så kraftigt påverkar arbetsmiljö och 
arbetstid. 
 
Vidare menar jag att de fackliga organisationerna måste beredas tid och möjlighet att yttra sig 
över dylik försöksverksamhet. Hur ser de på denna reform i jämförelse med de prioriteringar 
den fackliga organisationen kan hysa på förändringar av arbetslivets förutsättningar? 
Ur demokratisk synpunkt kan frågan ur en aspekt anses avförd från den politiska 
dagordningen: ON har framfört ett yrkande om fyra miljoner för en försöksverksamhet med  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 163 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön 
 
sänkt arbetstid under ett år. Fullmäktige har icke i ett särskilt beslut bifallit detta. För min del 
är tolkningen enkel. Det bör tolkas som att fullmäktige inte anslagit de ansökta fyra 
miljonerna till den föreslagna försöksverksamheten. Så var inte fallet vid fullmäktiges 
hantering av budgeten. Något klart besked gavs inte, snarare tvärtom.  Jag menar nog att 
fullmäktige inte beslutat att anslå fyra miljoner till denna försöksverksamhet i sitt 
budgetbeslut 22 juni men vill dels ur demokratisk samt ur praktisk politisk 
handläggningssynpunkt höra hur kommunstyrelsens ordförande ser på denna fråga ur den här 
aspekten.” 
 
Örjan Fridner ställer följande frågor:  
 

1. Har kommunstyrelsens ordförande politiskt sanktionerat att ON under ett år kan 
genomföra ett pilotprojekt på en av sina institutioner som omfattar cirka 40 
helårstjänster och där sänka sin arbetstid från 37h/v till 30h/v? 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att den sänkta arbetstiden för personal därvid bör 
täckas in så att omsorgstagarna på intet sätt får lägre grad av omsorg? 

3. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att de cirka fyra miljoner kronor- en dylik 
försöksverksamhet kan uppskattningsvis kräva dylika kostnader om utebliven arbetstid 
skall ersättas av likvärdig arbetstid med kostnader i samma nivå- skall täckas i 
kommunens budget? 

4. Anser kommunstyrelsens ordförande att det på sikt kan vara av intresse för Ljusdals 
kommun att söka sänka arbetstiden för samtliga kommunala heltidstjänster 
motsvarande 8 timmar per dag till 6 timmar per dag – en siffra som varit aktuell i den 
politiska debatten och sannolikt ligger till grund för sänkningen 37 timmar per vecka 
till 30 timmar per vecka? Vilka andra kommunala yrkesgrupper skulle ev. vara 
berörda respektive ev. inte vara berörda av en dylik reform enligt kommunstyrelsens 
ordförande? 

5. Hur tolkar kommunstyrelsens ordförande de fackliga organisationernas 
ställningstagande och uppfattning i denna för dem så vitala fråga? 

6. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att en av kommunens 
facknämnder genomför en dylik försöksverksamhet innan andra nämnder kunnat yttra 
sig i frågan eller att kommunfullmäktige fattat ett principiellt beslut om den här typen 
av försöksverksamhet? 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 

 Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 163 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Lars Molin 

 

 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0309/15 
 
§ 164 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande de statliga pengarna till kommunens äldreomsorg 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Ärendet 
 
Örjan Fridner (S) har lämnat ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.  
 
I interpellationen skriver han: 
 
” Efter beslut i Sveriges Riksdag utifrån en proposition lagd av Regeringen (S+MP), har 
Ljusdals kommun beviljats 2,8 miljoner kronor för innevarande budgetår. Detta ingår i en 
satsning regeringen driver inom äldreomsorgens område på en miljard i år och på två 
miljarder per år 2016 t o m år 2018. 
 
Från regeringens sida framhävs att satsningen kan skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde inom äldreomsorgen. Vidare hävdar regeringen att satsningen också kan förbättra 
arbetsmiljön och därmed öka attraktionskraften inom äldreomsorgen. 
 
Mot bakgrund av att kommunstyrelsens förste vice ordförande uttalat sitt gillande med 
riksdagsbeslutet och de till Ljusdals kommun anslagna pengarna just i egenskap av 
partitillhörighet, hemställer jag till kommunfullmäktige att få rikta följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att Ljusdals kommun utifrån förslag från 
Regeringen och beslut i Riksdagen kommer att erhålla 2,8 miljoner extra i år som förstärkning 
inom äldreomsorgen?” 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Lars Molin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 
 Diarienummer 
   KS 0335/15 
 
§ 165 
 
Avsägelse från Bosse Hedin (S) av samtliga politiska uppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bosse Hedin (S) beviljas entledigande från sina uppdrag i kommunen. 
 
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bosse Hedin (S) har begärt entledigande från sina uppdrag i kommunen. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Bosse Hedin 
Förtroendemannaregister 
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
Ljusdal Energi AB 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0296/15 
 
§ 166 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fyllnadsval sker vid ett senare sammanträde. 
 
 
Ärendet 
 
Maj-Britt Tönners (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige ska därför göra ett fyllnadsval. 
 
Centerpartiet meddelar att fyllnadsval får ske vid ett senare tillfälle. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0349/15 
 
§ 167 
 
Avsägelse från Niklas Karlsson (V) som ledamot i Albert Vikstens 
donationsfond 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Niklas Karlsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i    
    styrelsen för Albert Vikstens donationsfond. 
 
2. Fyllnadsval sker vid ett senare sammanträde. 
 
 
Ärendet 
 
Niklas Karlsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Albert Vikstens donationsfond. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Niklas Karlsson 
Förtroendemannaregister 
Albert Vikstens donationsfond 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0363/15 
 
§ 168 
 
Avsägelse från Maria Molin (M) som ordinarie i Karin Jonsson i Ångsäter 
Stiftelsen Styrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maria Molin (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 styrelsen för Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse. 
 
2. Jan Hedlund (M) väljs till ny ledamot. 
 
3. Valet gäller för återstoden av året. 
 
 
Ärendet 
 
Maria Molin (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Karin Jonsson i Ångsäter gåvomedelsfond. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Maria Molin (M) yrkar att Jan Hedlund (M) väljs till ny ledamot. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maria Molin 
Jan Hedlund 
Förtroendemannaregister 
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0358/15 
 
§ 169 
 
Fråga från Örjan Fridner (S) om hur allvarligt kommunstyrelsens 
ordförande tar på att fem högre chefer inom en kort tid på olika sätt 
avlägsnats från sin post eller sagt upp sig alternativt begärt tjänstledigt. 
Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M). 
 
I frågan skriver Örjan Fridner: 
 
”Kommunstyrelsens ordförande får följande fråga i Ljusdals-Posten på nätet torsdagen den 27 
augusti: 
 
”Men det verkar vara en riktig chefsflykt från kommunen?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar: 
”Jag har inga kommentarer till det. ..” 
 
Kommunstyrelsens ordförande avslutar sitt svar med följande: 
 
”Det viktiga är hur vi står om sex månader och hur vi har hanterat förändringarna på 
chefssidan. Det arbetet pågår nu.” 
 
Örjan Fridner ställer följande frågor: 
 

1. Har kommunstyrelsens ordförande fortfarande inga kommentarer till att det verkar 
inträffat någon form av ”chefsflykt” från Ljusdals kommun? 

2. Kommunstyrelsens ordförande anser att de kommande sex månaderna är viktiga för 
hur ”vi har hanterat chefssidan.”  Det är naturligtvis ytterst viktigt att vara 
framtidsinriktad men min andra fråga gäller: Är kommunstyrelsens ordförande nöjd 
med hur ”vi” har hanterat förändringarna på chefssidan den sista månaden? 

3. Finns det något särskilt drag i den personalpolicy som ”vi” har tillämpat den senaste 
tiden som kommunstyrelsens ordförande anser är så värdefull så att den bör vara 
tongivande även för de närmaste sex månaderna? 

4. Finns det något moment eller faktor som kommunstyrelsens ordförande anser att ”vi” 
inte bör tillämpa de närmaste sex månaderna men som förevarit under de första sju 
månaderna?   

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 

 
 Diarienummer 
   KS 0358/15 
 
§ 169 forts.  
 
Fråga från Örjan Fridner (S) om hur allvarligt kommunstyrelsens 
ordförande tar på att fem högre chefer inom en kort tid på olika sätt 
avlägsnats från sin post eller sagt upp sig alternativt begärt tjänstledigt. 
Svar 

 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin tackar för frågan. Ordföranden tycker inte att 
rörligheten är bra och det är inte bra att avhoppen sker samtidigt. Det allvarliga är att 
kommunen får en massmedial bild som inte är bra. 
 
Men kommunen har 80 chefer. En chef har valt att lämna organisationen och det är inte en 
chefsflykt. Ordföranden vet inte hur rörligheten är bland våra chefer, och det är naturligtvis 
inte bra att det inte finns en samlad bild över detta. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är inte nöjd med hur chefer har hanterats denna tid och inte 
heller tidigare. Ordföranden fick kämpa för att det skulle inrättas ett personalutskott under 
kommunstyrelsen. Personalutskottet har arbetat med att få fram en personalpolicy. 
Kommunen har inte de instrument som vi måste ha. Detta upplever ordföranden som det 
långsiktigt väldigt allvarliga. Dessa brister har nu visat sig väldigt tydligt. 
 
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram en personalpolicy. Den är under framtagande. 
 
Ordföranden saknar också en förteckning över kommunens strategiska tjänster, en 
personalförsörjningsplan samt en rekryteringspolicy. 
 
Kommunen behöver också arbeta med ledarutveckling och medarbetarsamtal. Dessutom 
saknas arbetet med naturliga ersättare inom enheterna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är orolig. 
 
Debatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S) och Lars Molin (M). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Lars Molin 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

38 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0362/15 
 
§ 170 
 
Fråga från László Gönczi (Mp) gällande tjänstemannaledarskapet. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Ärendet 
 
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande. 
 
László Gönczi skriver: 
 
”Kommunen befinner sig i en mycket ovanlig och allvarlig situation gällande 
tjänstemannaledarskapet. 
 
Jag anser att en extern expert ska anlitas för att reda ut vilka faktorer som har medverkat till 
händelseförloppet och komma med eventuella förslag på nya sätt att hantera dessa frågor. 
 
Håller du med om detta? Kan du initiera en sådan utredning?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att det krävs en viss distans till den 
senaste tidens händer. Det finns en hel del brister. 
 
Den 8 september är det sammanträde med personalutskottet. Här och nu stänger 
kommunstyrelsens ordförande inga dörrar för en extern utredning, men öppnar heller inga 
dörrar. 
 
László Gönczi tackar för svaret. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi 
Lars Molin 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

39 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-08-31 
 Diarienummer 
   KS 0361/15 
 
§ 171 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat utomhusbad på 
Östernäs 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill på 
rekreationsområdet på Östernäs ha en tempererad 50 meters pool, utomhusduschar, gräsytor 
runt pool för solbadare, omklädningsrum med värdeskåp och toaletter samt kiosk som kan 
drivas av kommunens sommarjobbare eller arrenderas ut. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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