PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-11-26

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 26 november 2018 kl 18:00-20:00

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Bolin (S)
Tommy Borg (S)
Per-Gunnar Larsson (S)
Jenny Breslin (S)
Ove Schönning (S)
Irene Jonsson (S)
Peter Engdahl (S)
Jessica Eriksson (S)
Gunnar Eriksson (S)
Ann Eriksson (S)
Bertil Asplund (S) tjg ersättare
Stina Berg (M)
Maria Molin (M) § 126-128
Pernilla Färlin (M)
Jonas Wallgren Nordlander (M)
Helena Brink (M) tjg ersättare
Kennet Hedman (M) tjg ersättare § 129-146
Sören Görgård (C)
Ulf Nyman (C)
Solange Nord (C)
Gunilla Brink (C)
Hanna Görgård (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Harald Noréus (L)
Yvonne Oscarsson (V)
Oscar Löfgren (V)
Ingela Gustavsson (V)
Bodil Eriksson (LB)
Jonny Mill (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)
Lena Svahn (MP)
Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare
Per Andersson (SD)
Lars G Eriksson (SD)
Tomas Skogstjärn (SD)
Charlotte Michaelsen (SD)
Stefan Andersson (SD)
Roger Kastman (KD)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Övriga deltagare

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Jenny Breslin (S) och Sören Görgård (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2018-12-03

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Marit Holmstrand
Justerare
Jenny Breslin och Sören Görgård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 126-146

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Datum för anslags upprättande

2018-12-04

Datum för anslags nedtagande

2018-12-26

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 16 november 2018.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 november i 2018 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
medborgarförslag, motion och avsägelser får upptas på dagordningen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
På sammanträdet utdelas för kännedom en revisionsrapport avseende granskning av
arbetet med personal- och kompetensförsörjning, dnr 00423/2018. Kommunstyrelsens
yttrande över rapporten kommer senare att delges kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunchef Nicklas Bremefors presenterar sig för det nya kommunfullmäktige och
informerar om vilken roll kommunchefen har i förhållande till kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Kommunchefen ger också information om vilka utmaningar
kommunen står inför på kortare och längre sikt och vilka större, principiella beslut som
kommer att behöva fattas av kommunfullmäktige under 2019.
Kommunfullmäktiges ordförande informerar om kommunfullmäktiges arbetsordning som
under början av 2019 ska revideras.
Ledamöternas korta frågor
Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om på vilket sätt funktionshinderperspektiven tas med i de politiska besluten.
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
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Innehållsförteckning
§ 126 Dnr 00375/2018

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd från och med
2019-01-01 ......................................................................................................... 7
§ 127 Dnr 00088/2018

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2017 för
Hälsingerådet ...................................................................................................... 8
§ 128 Dnr 00404/2018

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun ............... 9
§ 129 Dnr 00435/2018

Reglemente för kommunstyrelsen ..................................................................... 12
§ 130 Dnr 00436/2018

Reglemente för samhällsservicenämnden......................................................... 13
§ 131 Dnr 00437/2018

Reglemente för utbildningsnämnden ................................................................. 14
§ 132 Dnr 00438/2018

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden....................................... 15
§ 133 Dnr 00439/2018

Reglemente för omsorgsnämnden .................................................................... 16
§ 134 Dnr 00440/2018

Reglemente för jävsnämnden ........................................................................... 17
§ 135 Dnr 00441/2018

Reglemente för överförmyndarnämnden ........................................................... 18
§ 136 Dnr 00442/2018

Reglemente för valnämnden ............................................................................. 19
§ 137 Dnr 00291/2018

Biblioteksplan 2019-2021 .................................................................................. 20
§ 138 Dnr 00467/2018

Medborgarförslag med önskemål om färdigställande av gång- och
cykelväg genom Los ......................................................................................... 21
§ 139 Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen andra kvartalet 2018 .............................................................. 22
§ 140 Dnr 00101/2018

Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för
elöverkänsliga i Ljusdals kommun. Svar............................................................ 23
§ 141 Dnr 00541/2018

Medborgarförslag gällande att städpersonal och kokerska undantas
från nyckeltal i kommunens förskolor ................................................................ 25
§ 142 Dnr 00542/2018

Medborgarförslag gällande att städ- och kökspersonal undantas från
nyckeltalen i kommunens förskolor ................................................................... 26
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§ 143 Dnr 00538/2018

Medborgarförslag om ett äldrecentrum på Gärdeåsen ...................................... 27
§ 144 Dnr 00545/2018

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) om rätten att få lämna blod
som blodgivare under arbetstid ......................................................................... 29
§ 145 Dnr 00536/2018

Avsägelse från Mia Sparrow (L) gällande uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige samt som ersättare i styrelsen för stiftelsen
Ljusdalshem...................................................................................................... 30
§ 146 Dnr 00546/2018

Avsägelse från Maj-Britt Tönners (C) gällande uppdragen som
ersättare i AB Ljusdalshem, AB Ljusdal Servicehus samt stiftelsen
Ljusdalshem...................................................................................................... 31
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§ 126

Datum

2018-11-26

Dnr 00375/2018

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd från
och med 2019-01-01
Kommunfullmäktige beslutar
1. Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för Hjälpmedel
SAM och FoU Välfärd antas.
2. Samverkansavtal och reglemente ska gälla från och med den 1 januari
2019.
Sammanfattning av ärendet
Nytt reglemente och nytt samverkansavtal har framtagits gällande gemensam
nämnd mellan Region Gävleborg och länets kommuner. Anledningen är att
verksamheterna Regnet och HelGe-biblioteken föreslås lyftas ur nämndens
ansvarsområde. Ansvaret för HelGe-biblioteken övergår till kommunerna
och Regnet är avskrivet och bredbandsfrågor hanteras av andra i
organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 195
Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 103
Kommunledningskontorets skrivelse 2 oktober 2018
Beslutsförslag från Region Gävleborg
Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för Hjälpmedel
och FoU Välfärd 12 september 2018
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering:
Akt, Region Gävleborg
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2018-11-26

Dnr 00088/2018

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2017 för
Hälsingerådet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2017 godkänns.
2. Styrelsen för Hälsingerådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2017 har upprättats med
tillhörande revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jäv
Sören Gårgård (C) och Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 199
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Hälsingerådet
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§ 128

Datum

2018-11-26

Dnr 00404/2018

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ljusdals
kommun antas att gälla från och med den 1 januari 2019 med följande
ändringar:
§ 28 Första stycket ersätts med:
Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads- och socialnämnden får själva
inrätta utskott.
Övriga nämnder får begära hos kommunstyrelsen om att få ha utskott.
§ 28 Fjärde stycket meningen Ersättare ska närvara vid utskottets
sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra stryks.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett allmänt
reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 202
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 125
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 17 oktober 2018
Förslag till reglemente
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Yrkanden
Sören Görgård (C), Helena Brink (M) och Yvonne Oscarsson (V):
Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden ska inrätta
utskott.
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen och
arbetsmarknads- och socialnämnden får inrätta utskott mot Sören Görgårds
m fl yrkande om att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden ska inrätta utskott. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Sören Görgårds m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 23 Ja-röster mot 17 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand
(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Jessica Eriksson (S),
Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Bertil Asplund (S), Maud Jonsson
(L), Harald Noréus (L), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB),
Lena Svahn (MP), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Tomas
Skogstjärn (SD) och Stefan Andersson (SD) röstar Ja.
Stina Berg (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren Nordlander (M), Helena
Brink (M), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), Gunilla
Brink (C), Tommy Olsson (C), Hanna Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V),
Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Jonny Mill (LB), Lars G
Eriksson (SD), Charlotte Michaelsen (SD) och Roger Kastman (KD) röstar
Nej.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
övriga ändringsförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till att anta
reglementet i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Samtliga nämnder
Författningssamlingen
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Datum

2018-11-26

Dnr 00435/2018

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för kommunstyrelsen i Ljusdals kommun antas att gälla från
och med den 1 januari 2019 med följande ändringar:
§ 3 Punkt 1 Klimat och miljö tillförs.
§ 3 Punkt 8 Kommunstyrelsen ska anställa förvaltningschefer tas bort.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för kommunstyrelsen med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 203
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 126
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2018
Förslag till reglemente
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Sören Görgård: Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
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Dnr 00436/2018

Reglemente för samhällsservicenämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för samhällsservicenämnden i Ljusdals kommun antas att
gälla från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för samhällsservicenämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 204
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 127
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag reglemente
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden/förvaltningen
Utredarenheten för verkställande
Författningssamlingen
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Dnr 00437/2018

Reglemente för utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för utbildningsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla
från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 205
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 128
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag reglemente
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Utredarenheten för verkställande
Författningssamlingen
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Dnr 00438/2018

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden i Ljusdals kommun
antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden med anledning av den
nya nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 206
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 129
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden 26 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Dnr 00439/2018

Reglemente för omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för omsorgsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från
och med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för omsorgsnämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 207
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 130
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag Reglemente för omsorgsnämnden 26 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
Omsorgsnämnden
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Dnr 00440/2018

Reglemente för jävsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för jävsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från och
med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för jävsnämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2+18, § 208
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 131
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag Reglemente för jävsnämnden 26 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
Jävsnämnden
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Dnr 00441/2018

Reglemente för överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för jävsnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från och
med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för jävsnämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 209
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 131
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag Reglemente för jävsnämnden 26 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
Överförmyndarnämnden
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Datum

2018-11-26

Dnr 00442/2018

Reglemente för valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Reglemente för valnämnden i Ljusdals kommun antas att gälla från och
med den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Ljusdal beslutade den 26 mars 2018 om en ny
nämndsorganisation från och med den 1 januari 2019. Förslag till ett
reglemente för valnämnden med anledning av den nya
nämndsorganisationen har utarbetats
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 210
Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 133
Kommunledningskontorets skrivelse 25 oktober 2018
Förslag Reglemente för valnämnden 26 oktober 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten för verkställande
Författningssamling
Valnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 137

Datum

2018-11-26

Dnr 00291/2018

Biblioteksplan 2019-2021
Kommunfullmäktige beslutar
1. Biblioteksplanen antas.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekschefen har utarbetat ett förslag till biblioteksplan för kommunen.
Lagar, olika direktiv som gäller för verksamheten, samt kommunens
styrdokument har beaktats. Planen innehåller både en folk- och en
skolbiblioteksdel.
Utbildningsförvaltningen har fått planen på remiss. Verksamhetscheferna för
förskola, grundskola och gymnasium har inget att erinra om innehållet i
kapitlet gällande skolbibliotek. Planen föreslås gälla under perioden 20192021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 212
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2018, § 117
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2018
Biblioteksplan 2019-2021
Yrkanden
Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 138

Datum

2018-11-26

Dnr 00467/2018

Medborgarförslag med önskemål om färdigställande av
gång- och cykelväg genom Los
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om färdigställande av gång- och
cykelväg genom Los har inkommit.
Förslagsställaren skriver att trafiksituationen genom Los samhälle är mycket
farlig för fotgängare och cyklister, då det går mycket timmerbilar och annan
trafik i hög fart genom byn. Förslagsställaren tycker att det skulle vara
mycket lämpligt om den påbörjade gång- och cykelvägen blev klar i sin
helhet.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 139

Datum

2018-11-26

Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen andra 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 kvartalsrapporten framgår att det finns sju gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader från för beslutsdatum för individ- och
familjeomsorgen, IFO.
Rapport har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 197
Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 109
Kommunledningskontorets skrivelse 3 oktober 2018
Omsorgsnämndens protokoll 5 september 2018, § 120
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 140

Datum

2018-11-26

Dnr 00101/2018

Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för
elöverkänsliga i Ljusdals kommun. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för elöverkänsliga i
Ljusdals kommun har inkommit.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 23 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
I sitt yttrande skriver förvaltningen att förvaltningen inte har något
verksamhetsansvar för anpassade boendeformer för privatpersoner och enligt
Boverkets regelverk och gällande rättspraxis (lag om bostadsanpassningsbidrag) så uppfyller heller inte s k elöverkänslighet kriterierna för erhållande
av bostadsanpassningsbidrag.
Framtida utbredning och påverkan av elektriska magnetfält inom ett specifikt
geografiskt område går inte att förutse fullt ut och Ljusdals kommun har idag
heller inga möjligheter att inom befintligt fastighetsbestånd erbjuda denna
typ av anpassat boende, där total avsaknad av elektricitet och elektriska
magnetfält är en förutsättning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att
samhällsutvecklingsförvaltningen lyfter fram att den inte har något
verksamhetsansvar för anpassade boendeformer för privatpersoner och
elöverkänslighet uppfyller inte heller kriterierna för erhållande av
bostadsanpassningsbidrag. Det är mycket svårt att skapa boenden som inte
alls påverkas av elektricitet och elektriska magnetfält. Hela frågan om
elöverkänslighet kräver mer forskning för att rätt kunna hanteras. I avvaktan
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-11-26

på framtida riktlinjer för hur elöverkänslighet ska hanteras av kommuner
föreslås att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 13 september 2018, § 163 att medborgarförslaget
avslås.
Förslagsställaren har inbjudits att delta vid sammanträdet. Förslagsställaren
kunde inte medverka men har lämnat skriftliga kommentarer till
kommunstyrelsens förslag. 2:e vice ordförande Annelie Wallberg (S) läser
upp kommentarerna.
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
24(31)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 141

Datum

2018-11-26

Dnr 00541/2018

Medborgarförslag gällande att städpersonal och
kokerska undantas från nyckeltal i kommunens
förskolor
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till utbildningsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, i vilket det föreslås att städpersonal och kokerska inte
ska räknas in i nyckeltalen för förskolorna i kommunen, har lämnats till
kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att barngruppens storlek räknas i nyckeltal som i sin
tur genererar personal. Det som blir missvisande är att kök och städ också
måste räknas in i antalet barn. Den personalen är inga pedagoger och i köket
får dessutom inte barnen vara. Detta gör att personalen måste ha fler barn i
barngruppen än vad nyckeltalet säger.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till
utbildningsnämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Datum

2018-11-26

Dnr 00542/2018

Medborgarförslag gällande att städ- och kökspersonal
undantas från nyckeltalen i kommunens förskolor
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till utbildningsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om att ta bort städ och kokerska från nyckeltalen i
kommunala förskolor, har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att på de kommunala förskolorna i Ljusdal har vi
nyckeltal som genererar pengar för personal i barngruppen. Men kök och
städ är inräknade i budgeten som pedagoger vilket är väldigt konstigt. Det
ingår inte i deras arbetsbeskrivning att ta hand om barn, vilket är korrekt
eftersom de inte arbetar som pedagoger i barngruppen.
Förslagsställaren vill att detta beslut ses över snarast eftersom det drabbar
verksamheterna och slår hårt på neddragningar och ökar personalens
arbetsbelastning och ohälsa. Ingen verkar veta när, var och varför beslutet en
gång togs i tiden.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till
utbildningsnämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-11-26

Dnr 00538/2018

Medborgarförslag om ett äldrecentrum på Gärdeåsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om ett äldrecentrum på Gärdeåsen, har lämnats till
kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver:
Tanken med detta medborgarförslag är att erbjuda ett alternativ till det redan
befintliga förslaget att bygga ett demensboende på Östernäs. I förslaget finns
även andra alternativ för användning av Östernäs området. Förslaget är att
samla Ljusdals vobo-platser geografiskt i anslutning till trygghetsboendena
för att man ska kunna bibehålla sin umgängeskrets mellan olika
boendeformer, samt att ha närhet till sjukhus, annan kommunal verksamhet
och dagligvaruhandel. Om man skapar ett tryggt äldrecentrum där kunderna
kan fortsätta att göra vardagliga saker som de gjort innan, exempelvis att
besöka café eller bibliotek som i förslaget finns beläget på området så ökar
man den sociala kvaliteten och tillåter våra kunder att fortsätta att vara
självständiga och självbestämmande individer fast att de flyttat in på ett
vobo. Det här förslaget skulle innebära att Ljusdals kommun blir först i
Sverige med att arbeta på detta sätt, vilket skulle ge Ljusdal positiv publicitet
och möjlighet att vinna Götapriset. Det skulle även bidra till att göra
omvårdnadsarbetet mer attraktivt och omväxlande där man kan nyttja
resurspassen för att bemanna ”butiker/lokaler” på området.
Syftet med ett samlat äldrecentrum: En geografiskt samlad äldreomsorg
skapar trygghet, högre vårdkvalitet, mer likvärdig vård och mer utrymme för
att arbeta personcentrerat. Detta ger förutsättningar för bättre
teamarbete/samarbete inom äldreomsorgen både mellan personal, chefer,
rehab personal och sjuksköterskor. Ett mer omväxlande och utvecklande
arbete för omsorgspersonalen och ett ny-tänk för hela äldreomsorgen. Det
blir lättare att rekrytera personal utan körkort och de som kombinerar arbete
och studier har närheten till gymnasieskolan/Komvux. De blir även enklare
att ha ett samarbete med skolan. Det blir effektivare och lättare att driva
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utvecklingen framåt gemensamt och att hjälpas åt och täcka för varandra
istället för att sätta in vikarier vid utbildningar och liknande.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2018-11-26

Dnr 00545/2018

Motion från Marie-Louise Hellström (LB) om rätten att
få lämna blod som blodgivare under arbetstid
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
där hon föreslår att kommunens anställda får möjlighet att lämna blod under
arbetstid.
Motionären skriver att det råder stor brist på blodgivare i landet. Många
friska medborgare kan lämna blod. Kvinnor lämnar som mest 3 gånger per år
och män 4 gånger per år. Varje tappning tar cirka 30 minuter.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 00536/2018

Avsägelse från Mia Sparrow (L) gällande uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare
i styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mia Sparrow (L) beviljas entledigande från sina uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Mia Sparrow (L) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt som ersättare i styrelsen för stiftelsen
Ljusdalshem.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om Mia Sparrow kan beviljas entledigande
från sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Mia Sparrow
Förtroendemannaregister
Länsstyrelsen
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Dnr 00546/2018

Avsägelse från Maj-Britt Tönners (C) gällande
uppdragen som ersättare i AB Ljusdalshem, AB Ljusdal
Servicehus samt stiftelsen Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Maj-Britt Tönners (C) beviljas entledigande från sina uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt Tönners (C) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i AB
Ljusdalshem, AB Ljusdals Servicehus samt stiftelsen Ljusdalshem.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om Maj-Britt Tönners kan beviljas entledigande från
sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maj-Britt Tönners
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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