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Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 149
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 150
Justerare
Torsten Hellström (M) och Markus Evensson (S) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 5 september 2016, kl
15:00 på kommunkansliet.
§ 151
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 augusti 2016.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 augusti 2016 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.

§ 152
Meddelanden
•
•

Justerare

Länsstyrelsen har utsett Radislav Majstorovic (SD) till ny ledamot i
kommunfullmäktige. Valet gäller t o m 14 oktober 2018.
Ordföranden frågar om anmäld men ej kungjord en avsägelse och
ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

3

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29

§ 153
Ledamöternas korta frågor
Markus Evensson (S) ställer en fråga om skroten i Simanbo.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
László Gönczi (MP) och Leif Hansen (-) ställer frågor om regeringskansliets
remiss gällande regionindelning.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Markus Evensson (S) ställer en fråga om rekrytering av kommunchef.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Markus Evensson (S) ställer en fråga om hur kommunen säkerställer att
konsultrapporter inte innehåller felaktigheter.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29

§ 154 Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget ................................. 6
§ 155 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 .................................................... 9
§ 156 Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2015 .............................................................. 11
§ 157 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL för
äldreomsorgen och stöd och omsorg 2016 ............................................................................... 12
§ 158 Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av äldreboendet
Björkbacka. Svar ...................................................................................................................... 14
§ 159 Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande om
skrivelse från facken från december 2015. Svar ...................................................................... 16
§ 160 Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens ordförande om
bemanningen i äldrevården. Svar ............................................................................................. 18
§ 161 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård efter Mats Nygårdh (L) .... 21
§ 162 Avsägelse från Radislav Majstorovic, SD, av samtliga politiska uppdrag ................... 22
§ 163 Medborgarförslag gällande sopstationen i Järvsö ......................................................... 23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0141/15
§ 154

Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Till Järvsö ishockeyklubb lämnas ett tioårigt ränte- och amorteringsfritt lån med
3 905 000 kronor.

2.

Till Järvsö ishockeyklubb, från och med 2017, utökas det årliga bidraget med 250 000
kr till 680 000 kronor.

3.

Ett extra bidrag lämnas för 2016 på 430 000 kronor.

4.

Kommunstyrelsens budgetram utökas med 430 000 kronor år 2016 och 250 000
kronor för år 2017 och framåt.

Sammanfattning
Begäran har inkommit från Järvsö om en höjning av driftsbidraget med 570 tkr per år upp till
1 mkr.
Analys av de senaste årens räkenskaper ger att Järvsö Ishockeyklubb inte klarar av att
finansiera de årliga kostnaderna om ca: 1,3 mkr. För att behålla anläggningen i drift av
föreningen behövs ett utökat stöd. Möjligheten finns att utöka nuvarande stöd i enlighet med
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag men utifrån nuvarande ekonomiska läge är inte
förslaget tillräckligt.
Genom att låna ut drygt 3,9 mkr kan föreningen betala förfallna leverantörsskulder,
redovisade övriga skulder (förbrukade medel avsedda för annat ändamål) samt lösa befintliga
banklån. Detta ger en möjlighet att börja om för föreningen och samtidigt få lägre
driftskostnader genom att räntekostnader försvinner.
Genom att lösa befintliga banklån sänks de årliga räntekostnaderna med 170 tkr. Med en
höjning av det årliga anslaget med 250 tkr förstärks den årliga ekonomin med 250 + 170= 420
tkr. Med det utökade stödet beräknas förutsättningar finnas för att Järvsö Ishockeyklubb skall
kunna finansiera driften av Arenan.
Under 2016 har nästa års driftbidrag på 430 tkr utbetalats i förtid. Det extra anslaget är för att
täcka den utbetalningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0141/15
§ 154 forts.

Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget
Sammanställning:
Skulder per 2016-07-07:
Banklån
Förfallna skulder:
Leverantörer
Övriga skulder
Summa:

3 214 836
370 034
320 000
3 904 870

Drift Arena:
Kostnader -1 330 000
Intäkter
500 000 (uthyrning, reklam, sponsring)
Bidrag
430 000 (kommunen)
Summa:
- 400 000 (genomsnittligt årligt underskott)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 173
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 juli 2016
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 62
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2016
Ansökan från Järvsö IK diarieförd 5 maj 2015
Yrkanden
Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen (-),
Kennet Hedman (M) och Olle Fack (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP):
1. Till Järvsö ishockeyklubb lämnas ett tvåårigt ränte- och amorteringsfritt lån med
3 905 000 kronor. Lånet kan förlängas i ytterligare åtta år efter ett trovärdigt
förslag från klubben på hur lånet ska kunna återbetalas.
2. Till Järvsö ishockeyklubb utökas det årliga bidraget 2017 med 250 000 till 680 000
kronor. Bidraget ska övervägas på nytt när eventuell ny bidragsstruktur har
antagits baserad på den genomlysning som kommunen har gjort av hur bidragen
inom fritidsverksamheten fördelas.
3. Bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag nr 3.
4. Kostnaderna ska finansieras ur kommunstyrelsens konto till förfogande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0141/15
§ 154 forts.

Ansökan från Järvsö Ishockeyklubb om höjning av driftsbidraget
Yrkanden forts.
László Gönczi (MP)
5. Lån och utökat bidrag beviljas under förutsättning att elförbrukningen i
verksamheten följer Bra Miljöval- kriterier
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur även kommunens egna förvaltningar ska kunna
ha noll internränta till angelägna lån.
Leif Hansen (-): Avslag på László Gönczis yrkanden.
Per-Gunnar Larsson (S): Kommunstyrelsens förslag avslås.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han bedömer László Gönczis sista yrkande som ett nytt ärende.
Ordföranden har därför inte för avsikt att ställa yrkandet under proposition.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens beslutsförslag nr 1-3 mot László Gönczis yrkande nr
1-3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens beslutsförslag nr 4 mot László Gönczis yrkande nr 4.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande nr 5.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag i sin helhet mot Per-Gunnar Larssons
yrkande om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer
Per-Gunnar Larsson (S), László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Järvsö Ishockeyklubb
Ekonomienheten för verkställande, Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom
Justerare

Utdragsbestyrkande

8

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0298/16
§ 155

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till Handlingsprogram för skydd mot olyckor för mandatperioden
2015-2018 antas.

Sammanfattning
Det reviderade handlingsprogrammet är Ljusdals kommuns styrdokument för
arbetet med skydd mot olyckor. Den beskriver den politiska viljan när det gäller
olycksförebyggande och skadebegränsande arbete samt vilken förmåga och vilka
resurser kommunen har för att upprätthålla en effektiv räddningstjänst. Avsnittet
om att förebygga olyckor kommer efterhand som handlingsprogrammet förändras
att bli mer omfattande, såväl för kommunen, företag som för enskilda medborgare.
Det olycksförebyggande arbetet i Ljusdals kommun bör i framtiden vara mer
systematiskt och ske tvärsektoriellt där samtliga kommunala bolag och
förvaltningar deltar. Informationsenheten har till uppdrag att sprida information till
allmänheten. Det innebär bland annat att detta handlingsprogram kommer till
allmänhetens kännedom till exempel genom kommunens hemsida samt i tryckt
version för den som önskar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 192
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 juni 2016, § 112
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 juni 2016
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta avsnitt som
speciellt beaktar problemställningar inom omsorgsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden, samt genomlysa problem i samband med
omfattande elavbrott.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0298/16
§ 155 forts.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0282/16
§ 156

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Årsredovisningen för stiftelsen Stenegård 2015 godkänns.

Sammanfattning
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens
ändamål ska vara att:
•
•

Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och
hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård.
Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1.

Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska
principer.”
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i
stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av
Stenegården i Järvsö AB.
Årets resultat är minus 4 000 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på
-2 177 045 kronor. I ny räkning balanseras -2 177 049 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 174
Allmänna utskottets förslag 7 juni 2016, § 84
Kommunledningskontorets skrivelse 31 maj 2016
Årsredovisning 25 maj 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Stiftelsen Stenegård
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0206/16
§ 157

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen
och stöd och omsorg första kvartalet 2016:
För första kvartalet 2016 fanns totalt tjugofem ”Ej verkställda beslut” att rapportera till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Tjugotre rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och
omsorgsboende (vobo). Två rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med
funktionsnedsättning och insatsen stödfamilj (enligt Sol) samt kortidsvistelse/stödfamilj
(enligt LSS)
Äldreomsorg: Tjugotre personer har väntat mer än tre månader på verkställighet av beviljat
vobo. Under rapporteringsperioden (första kvartalet) så har nio ärenden blivit verkställda.
Väntetid på verkställighet, på grund av att vi inte haft ledigt boende att erbjuda, sträcker sig
mellan 5-7 månader (de som tackat nej är inte medräknade här).
Två ärenden har avslutats av annan orsak, återtagande av ansökan och avliden.
Det är fem personer som vid dagens datum inte fått något erbjudande om vobo och den som
väntat längst av dessa har beslutsdatum den 4 november 2015.
En person har beslut sedan den 21 november 2014, men har tackat nej till skäligt erbjudande
då det endast är en specifik ort som ansökan avser.
Omsorger om personer med funktionsnedsättning
De två ärendena inom stöd och omsorg har gynnade beslut om stödfamilj enligt Sol samt
korttidsvistelse/stödfamilj enligt LSS. Här har det varit svårigheter att verkställa på grund av
att det varit svårt att hitta lämpliga uppdragstagare som stödfamilj. Korttidsvistelsen
avslutades då insatsen inte var aktuell. Väntetiden har varit från 3-6 månader för dessa två
ärenden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0206/16
§ 157 forts.

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL för äldreomsorgen och stöd och omsorg 2016
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 augusti 2016, § 186
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2016, § 87
Omsorgsnämndens protokoll 11 maj 2016, § 67
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapport 25 april 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0329/15
§ 158

Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av
äldreboendet Björkbacka. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren föreslår att
beslutet om att lägga ner äldreboendet Björkbacka rivs upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2015, § 159 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår den 20 januari 2016, § 6 att medborgarförslaget avslås.
Nämnden skriver i sitt yttrande att det minskade behovet av platser i äldreboende har medfört
att Björkbacka under senare delen av 2015 lagts ned.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt yttrande att Björkbacka har lagts ned.
Omsorgsnämnden har i sitt yttrande över medborgarförslaget framhållit ett minskat behov av
äldreboenden. Kommunen planerar att bygga fler Trygghetsboenden varav ett är planerat till
Stenevägen i Järvsö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 125
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 58
Förslag till beslut 24 mars 2016
Omsorgsnämndens yttrande 20 januari 2016, § 6
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2015, § 159
Medborgarförslag 15 juli 2015
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0329/15
§ 158 forts.

Medborgarförslag om att riva upp beslutet om nedläggning av
äldreboendet Björkbacka. Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0355/16
§ 159

Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens
ordförande om skrivelse från facken från december 2015. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.
I interpellationen skriver Markus Evensson:
”I december 2015 kom tolv fackförbund in med en skrivelse där de med all tydlighet
kritiserade kommunens ledning. Jag har tidigare frågat efter redogörelse för hur kommunens
ledning har agerat i frågan men ännu inte fått det.
Personalutskottet borde i första hand vara ansvarigt för denna fråga och även
kommunstyrelsen. Detta föranleder fortsatta frågor från min sida. Kan kommunstyrelsens
ordförande, Lars Molin (M), redogöra för dessa frågor:
•
•
•
•
•
•

Vilka träffar har skett mellan politik och de fackliga representanterna?
Vilka politiska representanter har varit närvarande?
Vilka fackliga representanter har varit närvarande?
Vilka tjänstemän har varit närvarande?
Varför har inte en sådan allvarlig fråga blivit rapporterad till vare sig personalutskottet
eller kommunstyrelsen?
Vilka åtgärder tänker du vidta för att politiken ska få återrapportering av viktiga
händelser?”

Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har lämnat följande svar:
”Under hösten 2014 sades samarbetsavtalet mellan kommunen och de fackliga
organisationerna upp. Det innebar att kommunens chefer måste tillämpa medbestämmande
lagens regler om information och förhandling. Vare sig den dåvarande socialdemokratiska
politiska ledningen eller förvaltningen tog tag i att tydligt informera/utbilda cheferna i MBL.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0355/16
§ 159 forts.

Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens
ordförande om skrivelse från facken från december 2015. Svar
Under hösten 2015 reagerade de fackliga organisationerna på brister i bland annat hantering
av MBL.
Tillsammans med vår nya personalchef och kommunchef träffade kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande de fackliga organisationerna under februari 2016 för att gå
igenom skrivelsen. Ett uppföljningsmöte har sedan också hållits juni 2016 och möten kommer
att hållas framöver för att följa upp att kvarvarande brister i samarbetet undanröjs. Chefer har
utbildats i MBL.
Under 2016 har också ett arbete påbörjats för att ta fram heltäckande policy, riktlinjer och
rutiner för personalområdet. Det arbetet har behandlats på personalutskottet. Tyvärr kommer
det att ta lite tid att för få till alla dokument som behövs. Det är minst sagt märkligt att tidigare
socialdemokratiska politiska ledningar inte sett till att det funnits heltäckande policys inom ett
så viktigt område som personalpolitik.”
Markus Evensson tackar för svaret.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson och Lars Molin.
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Markus Evensson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0356/16
§ 160

Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens
ordförande om bemanningen i äldrevården. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande. I
interpellationen skriver Markus Evensson:
”På vänsterpartiets hemsida kan vi läsa:
Fler anställda i äldreomsorgen
Vänsterpartiet är överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för
äldreomsorgen. Vi gör därför en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet och
kvalitet för de äldre. Att anställa mer personal i äldreomsorgen är också en central
feministisk reform som ger avlastning för många anhöriga, framför allt kvinnor. Idag tvingas
många kvinnor gå ner på deltid för att ta hand om äldre anhöriga när omsorgen inte räcker
till. Men även majoriteten av de som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor. Satsningen
kommer att leda till en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön, som idag för alltför många
präglas av stress. Förstärkningen täcker kostnaden för cirka 2 500 fler anställda 2015 och
5 000 fler anställda från 2016.
Inför 2016 sänkte istället omsorgsnämnden bemanningsgraden inom äldreomsorgen,
vänsterpartiet röstade som bekant igenom sina egna förslag till budget, trots regeringens extra
pengar, som leder till försämringar inom äldreomsorgen. Inför 2017 års budget hade
Socialdemokraterna en tydlig satsning, allt i enlighet med regeringen, på äldreomsorgen där vi
ville avsätta 4 miljoner kronor till förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. Denna satsning
stöttade inte vänsterpartiet.
Regeringen har avsatt 5,7 miljoner kronor för att Ljusdals kommun ska höja bemanningen för
2016. Det ska naturligtvis redovisas hur medlen använts vid ett senare tillfälle till regeringen,
men jag undrar hur det ser ut i Ljusdal.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0356/16
§ 160 forts.

Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens
ordförande om bemanningen i äldrevården. Svar
Därför ställer jag ett antal frågor till Yvonne Oscarsson (V), ordförande omsorgsnämnden, för
besvarande i en interpellationsdebatt på kommande kommunfullmäktige.
•

Rekvirerade Ljusdals kommun pengar redan för 2015?
Om ja, hur användes de?

•

De 5,7 miljoner kronor Ljusdal fick för ökad bemanning 2016, hur har de använts?

•

Eftersom omsorgsnämnden sänkte bemanningen inför 2016, har det då blivit ett
”nollsummesspel”?

Hur ser planen ut för 2017? Vilka direktiv har omsorgsnämnden gett för ökad bemanning
inom äldreomsorgen.”
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får
framställas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) har svarat på interpellationen:
1. Ja, Ljusdal rekvirerade för 2015, 2 779014 kr. Omsorgsförvaltningen har tagit emot
och återrapporterat till Socialstyrelsen hur pengarna använts.
För 2015 har pengarna använts till projektet ”Trygg hemgång”, ett hemtagningsteam i
hemtjänst för att de äldre ska känna trygghet och återgå till eget boende efter
sjukhusvistelse. Projektet startade hösten 2015 och fortsätter under 2016.
2. För 2016 fortsätter projektet ”Trygg hemgång”, på samma sätt som 2015, där även
hemtjänst får utöka sin bemanning på kvällar och helger när kund är inskriven i
”Trygg hemgång”. Vi har satsat på och utvecklat introduktion för icke utbildade
vikarier. Utifrån möjligheten att utöka sysselsättningsgraden från 2016 har en del av
pengarna även gått till detta.
3. Om det blir ett ”nollsummespel” eller inte vet vi först vid årets slut.
4. Statliga pengar för 2017 är ännu inte beslutade. Förvaltningschefen utreder för
närvarande omsorgsförvaltningens organisation. En tanke är att införa självstyrande
enheter inom äldreomsorgen. Det innebär bl.a. att delar av bemanningsenheten flyttas
ut till de olika enheterna samt att man ”överbemannar” varje enhet så att självstyret
har ansvar över sin egen bemanning. Om det visar sig att enheterna upplever sig
underbemannande är det min intention att då återställa bemanningsgraden till nivån
före 2016. Majoriteten diskuterar även en sänkning av arbetstiden på försök.
Projektet ”Trygg hemgång” fortgår och är därför inte slutredovisat. Just nu förs samtal
mellan förvaltningen och de fackliga organisationerna om en ny Arbetstidsmodell
vilket innebär återgång till flextid och införande av timbank.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0356/16
§ 160 forts.

Interpellation från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens
ordförande om bemanningen i äldrevården. Svar
Markus Evensson tackar för svaret.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V)
och László Gönczi (MP).
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Markus Evensson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0266/16
§ 161

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård efter
Mats Nygårdh (L)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Mats Nygårdh (L) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård.
Fyllnadsval måste därför göras.
Yrkanden
Harald Noréus (L): Maud Jonsson (L) väljs till ny ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maud Jonsson
Stiftelsen Stenegård (ordförande)
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0369/16
§ 162

Avsägelse från Radislav Majstorovic, SD, av samtliga politiska uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Radislav Majstorovic (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag i Ljusdals kommun.

Sammanfattning
Radislav Majstorovic (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag i Ljusdals kommun.
Radislav Majstorovic har uppdrag som
- Ledamot i kommunfullmäktige
- Ledamot i utbildningsnämnden
- Ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Radislav Majstorovic
Länsstyrelsen
Utbildningsnämnden
Stiftelsen Stenegård (ordföranden)
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-08-29
Diarienummer

KS 0361/16
§ 163

Medborgarförslag gällande sopstationen i Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande nedskräpning
vid sopstationen i Järvsö.
I förslaget föreslås att det vid sopstationen ska anställas ”värdar”, som vill ha arbete,
som hjälper folk på plats och håller ordning. Det ska även sättas upp webbkamera
som håller koll. Förslagsställaren föreslår även att hela planen ska asfalteras eftersom
det är djupa gropar som vattenfylls när det regnat.
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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