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 Maria Molin (M) Bertil Skoog (FP) 

 Lars Molin (M) László Gönczi (MP) 

 Marie-Louise Hellström (M) Kristoffer Hansson (MP) 

 Torsten Hellström (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 

 Kennet Hedman (M) Lars G Eriksson (SD) 
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ANSLAGSBEVIS 
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Sammanträdesdatum 2015-03-30 

 

Datum för anslags upprättande 2015-04-08 

 

Datum för anslags nedtagande 2015-04-30 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 

 

 
Underskrift ………………………………………………………………… 

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

 

§ 59 

 

Beslutande 
 

Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  

 

Sekreterare Karin Höglund 

 

§ 60 

 

Justerare 
 

Jenny Breslin (S) och Lars G Eriksson (SD) utses att justera protokollet till-

sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 7 april 2015, kl 13:15 

på kommunkansliet. 

 

§ 61 

 

Kungörelse av sammanträdet 
 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 mars 2015. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och 20 mars 2015 i enlighet med kom-

munfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 

kungjort i laga ordning. 

 

§ 62 

 

 Meddelanden 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda valärenden får 

upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden meddelar att revisorerna lämnat två granskningsrapporter som finns 

att läsa på kommunens hemsida. 

 

§ 63 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Olle Fack (C) ställer en fråga om SJ:s planerade tågflytt från Norra Stambanan till 

Ostkustbanan och Trafikverkets servicefönster. Vad gör kommunen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om tillgänglighet i Ljusdalssalen. 
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Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor Helena Brink (C) svarar på frågan. 

 

Jan Hedlund (M) ställer en fråga om utbildning i hjärtstartare. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) och kommunfullmäktiges 

ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om det finns någon handlingsplan för 

funktionshinderfrågorna.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

Örjan Fridner (S) ställer en fråga om försvunna barn och kommunens ansvar.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

Leif Hansen (SRD) ställer en fråga om bibliotekens öppettider i Los och Ramsjö. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

 

Allmänhetens frågestund 
 

Inga frågor ställs. 
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§ 64  Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis .................................. 6 

§ 65  Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 
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 Diarienummer 

   KS 0330/13 

 

§ 64 

 

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Clara Vallis överförs från utbildningsnämnden till stiftelsen Närljus. 

 

2.  Utbildningsnämndens budgeterade 130 000 kronor överförs. 

 

3.  Organisationsförändringen sker 1 maj. 

 

Sammanfattning 

 

Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens beredning utarbetat ett 

särförslag angående Clara Vallis vilket återremitterades av kommunstyrelsen 

den 5 februari. Av diskussionen i styrelsen kunde förstås att grunden för 

återremissen var att styrelsen inför dess beslut önskade fördjupad 

detaljinformation rörande personal, lokaler, ekonomi och datum för 

genomförande av förändringen. På uppdrag av kommunchefen har nu chefen för 

Stiftelsen Närljus i samråd med chefen för Utvecklingscentrum (UC) arbetat 

fram ytterligare förfinad information.    

 

I den utredning som gjorts kan konstateras att förslaget att flytta Clara Vallis ej 

kommer att innebära några personalrelaterade förändringar för UC. 

Förändringen kommer ej heller att ge ekonomiska konsekvenser för UC.  

 

Nuvarande hyresgäster erbjuds kvarstanna i lokaler till marknadsmässig hyra.  

 

Under remisstiden har stiftelsen utarbetat planer för hur en företagskuvös skulle 

kunna utvecklas inom dess ansvar. Man har också förberett och planerat för en 

förändring vad gäller personal, lokaler och budget. Eftersom stiftelsen redan 

kommit långt i sina förberedelser har chefen meddelat att det är möjligt att 

igångsätta den nya verksamheten omedelbart efter att beslut fattats. Man avser 

att iordningställa 4-5 kuvösarbetsplatser inom stiftelsen nuvarande kontorsyta, 

vilket skulle skapa en omedelbar kontakt mellan det nystartade företaget och 

stiftelsens kompetens. 

 

Under 2014 hade utbildningsnämnden disponerat cirka 230 tkr för 

verksamheten. Denna summa har inför 2015 reducerats till 130 tkr. 

Bedömning 

 

Ett av stiftelsen Närljus viktigaste verksamhetsområden är att främja 

nyföretagande. Clara Vallis idé är att stödja det nystartade företaget i dess linda. 

Således blir kopplingen till stiftelsen Närljus alldeles organisk. Verksamheten 

har i nuvarande form stagnerat något de senare åren. Följaktligen kan det vara  



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

7 

 
 Diarienummer 

   KS 0330/13 

 

§ 64 forts. 

 

Översyn av kommunens nya organisation- särförslag Clara Vallis 
 

rimligt att Clara Vallis verksamhet förs från utbildningsnämnden till stiftelsen. 

Stiftelsen bör ges möjlighet att överväga verksamhetens utformning, kvaliteter 

och potential i ett samlat perspektiv.  

 

Stiftelsen har, liksom utbildningsnämnden, i sina remissvar ställt sig positiva till 

förändringen. 

 

Enligt de uppgifter som inkommit från chefen för stiftelsen Närljus kommer 

förändringen inte att få negativa konsekvenser vare sig i stiftelsen eller för UC. 

En uppenbar förbättring blir de klargöranden av hyresförhållanden som kan 

anordnas på UC. 

 

Utbildningsnämndens nuvarande, för verksamheten, budgeterade 130 000 kronor 

överförs till stiftelsen i samband med organisationsförändringen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 66 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 21 februari 2015  

Underlag från chefen för Närljus 19 februari 2015  

Kommunstyrelsens protokoll 5 februari 2015, § 43 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 23 januari 2015  

 

Yrkanden 

 

Stina Michelson (S) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfull-

mäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Utbildningsnämnden 

Stiftelsen Närljus 

Balanslista klk 

Ekonomienheten 
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   KS 0365/12 

 

§ 65 

 

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Ljusdals kommun 2014-2018 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Tillägg görs i reglemente kring ersättning i enlighet med förslaget.  

 

 

Sammanfattning 

 

Vid införande av nytt pensionsavtal, OPF-KL, gjordes tolkningen att endast pensionsavgift på 

arvode enligt OPF-KL skulle ersättas och att pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst 

enligt reglementet därmed skulle upphöra. Efter en omtolkning föreslås reglementet anpassas 

till att även omfatta pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med den avgift 

som kommunen betalar till kommunanställda. 

 

Bakgrund  

Pensionsersättningen för förlorad arbetsinkomst, enligt det kommunala pensionsavtalet, är 4,5 

procent. Denna ersättning följer den avgift som kommunen betalar till kommunanställda. När 

nytt pensionsavtal för förtroendevalda, OPF-KL, infördes från valet 2014, togs pensions-

ersättningen bort utifrån tolkningen att det nya avtalet helt skulle ersätta det gamla. 

Tolkningen har gjorts olika i länet och efter diskussioner bland pensionsexperter har nu en 

omtolkning gjorts. Därför föreslås att reglementet kompletteras med att pensionsersättning för 

förlorad arbetsinkomst, ändras till 4,5 procent så att den följer den avgift som kommunen 

betalar till de kommunanställda enligt det kommunala pensionsavtalet. En ny rutin föreslås 

som innebär att en ansökan om pensionsersättningen inges och om den beviljas föreslås att 

ersättningen utbetalas en gång per år. Detta förslag innebär en anpassning till övriga 

kommuners rutiner. Om enskild förtroendevald missgynnats på grund av ovanstående 

feltolkning kommer en rättelse att göras.   

 

Förslag - tillägg till reglementet  

 

”Ersättning för förlorad pensionsrätt 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i 

form av avgifter med 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad 

arbetsinkomst under året som den förtroendevalde fått vid fullgörande av förtroendeuppdrag 

inom kommunen. 

Ersättningen utbetalas - efter ansökan - som ett engångsbelopp i mars månad kalenderåret 

efter ersättningen för förlorad arbetsförtjänst utbetalts. Den förtroendevaldes arbetsgivare 

måste styrka förlust av pensionsförmån vid tjänstledighet för politiskt uppdrag.” 

 

”Hur man begär ersättning 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån avseende uppdragstid från och med 1 

januari 2003 ska framställas senast två år efter det år som ersättningen yrkas för.” 
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§ 65 forts. 

 

Tillägg till reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Ljusdals kommun 2014-2018 
 

 

 

Angående hur långt efter i tiden man kan begära ersättning för förlorad pensionsförmån på 

förlorad arbetsinkomst från och med den 1 januari 2003. Förslagsvis senast två år efter det år 

som ersättningen yrkas för. 

(Före 2003 fanns inte möjligheten att få ersättning för förlorad pensionsförmån.) 

 

 

 

Beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 64 

Personalutskottets protokoll 10 februari 2015, § 16 

Personalenhetens skrivelse 2 februari 2015 

 

Yrkanden 

 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Författningssamling (efter revidering) 

Personalenheten f k  
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§ 66 

 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 
 

Kommunfullmäktige beslutar  

 
1. Ljusdals kommun åtar sig att årligen från och med den 1 mars 2015 ta emot 75 

nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen 

och/eller Migrationsverket. 

 

2. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan 

Länsstyrelsen och Ljusdals kommun om mottagande av nyanlända. 

 

Sammanfattning  

 
Länsstyrelserna har av staten och Migrationsverket getts i uppdrag att förhandla 

med Sveriges kommuner om storleken på respektive överenskommelse om 

mottagande av kommunplacerade flyktingar. Då behovet i landet av platser för 

anvisning av flyktingar med uppehållstillstånd ökat kraftigt (bland annat på grund 

av Syrienkriget) – så vill Länsstyrelserna säkra antalet tillgängliga platser för 

anvisning till kommuner i landet under kommande år.  

 

Länsstyrelsen Gävleborg har föreslagit att Ljusdals kommun åtar sig att årligen, 

från och med 2015, ta emot 75 nyanlända för bosättning i kommunen, genom 

anvisning av arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket, samt att denna 

överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen mellan länsstyrelsen 

och Ljusdals kommun. Integrationschefens rekommendation är att 

överenskommelsen skrivs upp i enlighet med länsstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 65 

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 26 

Kommunchefens skrivelse 4 februari 2015 

Utbildningsnämndens yttrande 22 januari 2015, § 5 

Omsorgsnämndens yttrande 21 januari 2015, § 15 

Ljusdalshems yttrande 21 januari 2015  

Omsorgsförvaltningens yttrande gällande överenskommelse om mottagande och 

bosättning av nyanlända invandrare (flyktingar), 29 januari 2015 

Förslag till avtal mellan Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg 2 

december 2014 
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§ 66 forts.  

 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare 
 

Jäv 

 

Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

 

Yrkanden  

 

Lars Molin (M), Örjan Fridner (S), Yvonne Oscarsson (V), Bertil Skoog (FP), 

Kristoffer Hansson (MP), Helena Brink (C), Marit Holmstrand (S), Lars 

Björkbom (KD), Torsten Hellström (M), Per-Gunnar Larsson (S), Karin Jansson 

(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Lars G Eriksson (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP): Kommunfullmäktige ska få ta 

del av omsorgsnämndens beslutade utredning om konsekvenser av ett utökat 

flyktingmottagande med 30 %.  

 

Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande mot Lars G Erikssons yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molin m fl yrkande. 

 

Ordföranden meddelar att han inte har för avsikt att ställa Kristoffer Hanssons 

yrkande under proposition.  

 

László Gönczi (MP) yrkar att yrkandet ska ställas under proposition.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om begäran om att få ställa yrkandet under 

proposition ska bifallas eller avslås. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

avslår begäran. 

 

Reservationer 

 

Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Anton Ring Hedman (SD), Stefan Andersson 

(SD) och Benny Bergström (SD). 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen (undertecknat avtal) 

Omsorgsnämnden fk, Utbildningsnämnden fk  
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§ 67 

 

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Skolskjutsregler för Ljusdals kommun fastställs. 

 

Sammanfattning  

 

Skolskjutsregler för kommunen är av principiell betydelse och bör fastställas av 

kommunfullmäktige. Bedömning av trafikfarliga vägar görs av handläggare i 

enskilda fall, men nämnden kan fatta generella beslut om vägsträckor där många 

elever berörs. Då förutsättningarna för dessa bedömningar förändras med 

vägarnas standard bör de ligga i en bilaga som nämnden uppdaterar regelbundet, 

men som inte förs till fullmäktige varje gång. 

Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 121 kommunfullmäktige 

besluta att skolskjutsreglerna för Ljusdals kommun fastställs. 

 

Beslutsunderlag 
 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 68 

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 21 

Utbildningsnämndens protokoll 20 november 2014, § 112 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 2 december 2014 samt förslag till 

skolskjutsregler med bilaga 

 

Yrkanden  

 

Lars Molin (M), Torsten Hellström (M), Anne Hamrén (S) och Benny Bergström 

(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag att skolskjutsregler för Ljusdals 

kommun fastställs 

 

László Gönczi (MP):  

 

1. Grundregeln för elever i både fristående skolor och skolor i kommunens regi 

ska vara att eleven har rätt till skjuts mellan hemmet och den av kommunen 

anvisade skolan om den sträckan ger en sådan rätt. Regelverkets skrivningar 

ska anpassas till detta. 

2. I stycket ovanför ”Väntetid och färdtid” byta ut orden ”vid påstigning på 

samma platser som skolskjutsberättigade elever” mot ”vid på- och avstigning 

på i förhand anvisad plats längs färdsträckan.” 
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§ 67 forts. 

 

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler 
 

 

3. Tabellerna om avstånd ska kompletteras med en vinterversion enligt följande: 

 

Under vintertid mellan 15 december och sista februari ska följande avstånd 

mellan hem och skola gälla *: 

F-3   1 km 

4-6 1,5 km 

7-9 2 km 

 

För avståndet mellan hem och anvisad på- och avstigningsplats  

Samma som ovan 

 

*Förutsatt att rimlig överenskommelse eller upphandling kan genomföras. 

 

4. Under ”Annan särskild omständighet” infogas: ”Sådana skäl kan bl.a. vara  

 om det delar av skoltiden är extra risk för trafikfara vid halka och/eller  

 snöfall.” 

 

5. Kommunchefen får i uppdrag att göra en klimatanalys av konsekvenserna av  

 de antagna skolskjutsreglerna. 

 

Benny Bergström (SD): Bifall till László Gönczis yrkande nr 3. 

 

Torsten Hellström (M): Avslag på László Gönczis yrkanden. 

 

Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lászlò Gönczis yrkande nr 3. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer László Gönczis yrkanden nr 1, 2 och 4 mot kommunstyrelsens förslag. 

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.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till yrkandet, Nej-röst för avslag till yrkandet. 
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 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 
 Diarienummer 

   KS 0488/14 

 

§ 67 forts. 

 

Skolskjutsutredning 2014 - förslag till nya skolskjutsregler 
 

Omröstningsresultat 

 

Med 32 Nej-röster mot 3 Ja-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 

avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 

 

Reservationer 

 

László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP). 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden 

Författningssamling  

 

 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 

   KS 0254/11 

 

§ 68 

 

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen om att förtydliga 
kommunens inställning gällande vindkraftverk nummer nio och tio för 
vindkraftsprojektet Riberget, Ljusdals kommun 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker inte verk nummer 9 och 10 samt stöder  

    Naturskyddsföreningens synpunkter gällande vindkraftverk nr 9 och 10. 

 

Sammanfattning 

 

Kommunfullmäktige beslutade 18 november 2013, § 192 att tillstyrka ansökan om 

tillstånd för vindkraftsparken Riberget i enlighet med miljöbalken 16 kap 4§. Den 

22 maj 2014 beslutade Länsstyrelsen Dalarnas län om att lämna tillstånd för 

gruppstation för vindkraft (Riberget).  

 

Beslutet har överklagats av Naturskyddsföreningen i Ljusdal, 

Naturskyddsföreningen Gävleborg och Gävleborgs Botaniska Sällskap. 

 

Kommunen blev under hösten 2014 anmodad att inkomma med ett skriftligt 

yttrande med anledning av överklagandena. Samhällsutvecklingsförvaltningen 

ansåg att yttrande inte behöver lämnas eftersom kommunens beslut bör stå fast. Det 

fanns dock möjlighet att yttra sig före 5 november 2014.  

 

Samhällsutvecklingsutskottet föreslog 14 oktober 2014, § 172 att kommunstyrelsen 

beslutar att notera informationen till protokollet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 30 oktober 2014, § 254 att skriva ett yttrande att 

Ljusdals kommun stöder Naturskyddsföreningens synpunkter gällande 

vindkraftverk nr 9 och 10. 

 

Nu är Ljusdals kommun förelagd att förtydliga inställningen till i målet aktuella 

vindkraftverk nr 9 och 10 samt därvid ange om tillstånd till dessa vindkraftverk 

numera tillstyrks eller avstyrks. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 20 februari 2015 i tjänsteskrivelse att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ljusdals kommun inte tillstyrker 

verk nr 9 och 10 samt stöder Naturskyddsföreningens synpunkter gällande 

vindkraftverk nr 9 och 10. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 75 

Tjänsteskrivelse 20 februari 2015  



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 Diarienummer 

   KS 0254/11 

 

§ 68 forts.  

 

Föreläggande från Mark- och miljödomstolen om att förtydliga 
kommunens inställning gällande vindkraftverk nummer nio och tio för 
vindkraftsprojektet Riberget, Ljusdals kommun 
 

Yrkanden 

 

Lars Molin (M), László Gönczi (MP), Leif Hansen (SRD) och Benny Bergström 

(SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Mark-och miljödomstolen  

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 

   KS 0389/10 

 

§ 69 

 

Kompletterande ägardirektiv till Ljusdal Energiföretag AB och dess 
dotterbolag 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  De kompletterande ägardirektiven till Ljusdal Energiföretag och dess  

 dotterbolag godkänns. 

 

2.  Kommunstyrelsens budgetram minskas med 2 500 000 kronor för 2015 samt  

 ekonomisk långtidsplan (ELP) 2016-2017.  

 

Sammanfattning  

 

Utifrån bredbandsstrategin ska 2 500 000 kronor avsättas till bredbandsutbyggnaden åren 

2015-2020. 

 

I dessa kompletterande ägardirektiv föreslås att Ljusdal Energiföretag koncern ska stå för 

denna finansiering. Under perioden väljer Ljusdals kommun att avstå utdelning. Avsatta 

medel inom kommunstyrelsens budgetram tas bort. 

 

Detta ägardirektiv kompletterar nu gällande ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige 25 

oktober 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 67 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse diarieförd 25 februari 2015  

Protokoll Ljusdal Energiföretag AB 20 februari 2015, § 2 

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse gällande kompletterande ägardirektiv 

 

Yrkanden 

 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering: Akt, Ljusdals Energiföretag, Ekonomichefen för 

verkställande, Författningssamling (efter komplettering) 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 
 Diarienummer 

   KS 0096/15 

 

§ 70 

 

Motion från Markus Evensson (S) gällande nya parkeringsplatser på 
Doktorsgatan i Ljusdal 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Sammanfattning 

 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion angående nya parkeringsplatser i anslutning till 

Källbacka.  

 

Motionären skriver att runt omkring Källbacka på Doktorsgatan 10 är det ett ständigt behov 

av parkeringsplatser. En möjlig lösning kan vara att nyttja markområdet vid hörntomten, 

Doktorsgatan- Lasarettsgatan, för att göra en dagparkering för anställda och besökande. 

 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna till att göra fler 

parkeringsytor i anslutning till Källbacka. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 

Motionären 

 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

19 

 Diarienummer 

   KS 0030/14 

 

§ 71 

 

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen. Svar 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala 

ordningsstadgan med följande lydelse: 

 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom planlagt område kräver 

alltid polisens tillstånd utom på nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 

påföljande dag samt påskafton och valborgsmässoafton från klockan 

19.00 till 23.00. 

 

2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och 

även under ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot 

djurhållning som kan utsättas för allvarliga skador. 

 

2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med 

räddningstjänsten, polisen och Länsstyrelsens djurskydd utforma ett 

informationspaket som läggs ut i lämpliga medier i samband med de aktuella 

högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då både användning och skade-

risker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker och olägenheter 

för människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade 

bestämmelser, till exempel åldersgränsen på 18 år. 

 

 

Sammanfattning  

 

Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås: 

 

 att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, 

kompletterar den lokala ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra 

fyrverkerier och smällare inom tätbebyggt område. 

 att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på 

särskilt anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och 

smällare under en begränsad tidsperiod. 

 att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste 

uppvisas och överlämnas till handeln innan försäljning av 

fyrverkeripjäser/smällare får ske.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 

   KS 0030/14 

 

§ 71 forts. 

 

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen. Svar 
 

Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid 

beslutades om återremiss. 

 

Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges 

överläggning den 17 november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt 

i kommunstyrelsens förslag förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes 

synpunkter på förslaget. I beredningen av återremissen har förslaget reviderats i 

linje med förslagsställarnas synpunkter. 

 

Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella 

möjligheten att följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala 

ordningsstadgan menande att det skulle te sig fruktlöst att införa nya och striktare 

regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra att kontrollera. Paralleller till 

andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan hållning. En rimlig 

hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och reviderade 

regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god 

argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av 

efterlevnaden kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt. 

 

Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de 

tider som föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man 

kommer att anstränga sig för att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna 

förändringen i ordningsstadgan. 

 

Beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 77 

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 30 

Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015 

Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241 

Förslag till beslut 26 augusti 2014 

Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 

14 maj 2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15 

Medborgarförslag 13 januari 2014 

 

 
 

 

 
 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 Diarienummer 

   KS 0030/14 

 

§ 71 forts. 

 

Medborgarförslag gällande raketer och smällare på angivna platser och 
tider i kommunen. Svar 
 

Yrkanden 

 

Björn Brink (C): Orden stadsplanelagt område (även byggnadsplan och stadsplan) byts ut 

mot planlagt område. 

 

Yvonne Oscarsson (V) och Benny Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Torsten Hellström (M): Bifall till punkt 1.2 i kommunstyrelsens förslag. I punkt 2 ska 

tilläggas att kommunstyrelsen och dess förvaltning även ska samråda med Länsstyrelsens 

djurskydd.   

 

Lars Molin (M) och László Gönczi (MP): Bifall till Torsten Hellströms yrkande om att 

kommunstyrelsen och dess förvaltning även ska samråda med länsstyrelsens djurskydd. 

 

Ärendet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 

 

Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande om att 

byta ut orden stadsplanelagt område (även byggnadsplan och stadsplan) mot 

planlagt område. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms m fl 

yrkande om att samråd även ska ske med Länsstyrelsens djurskydd. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag i övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Författningssamlingen (efter revidering) 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Balanslista klk 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 Diarienummer 

   KS 0025/14 

 

§ 72 

 

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom 
tätbebyggt område. Svar 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan  

 med följande lydelse: 

 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom planlagt område kräver alltid polisens 

tillstånd utom på nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton 

och valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00. 

 

2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan 

utsättas för allvarliga skador. 

 

3. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten,  

polisen och Länsstyrelsens djurskydd utforma ett informationspaket som läggs ut i 

lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då 

både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker 

och olägenheter för människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade 

bestämmelser, till exempel åldersgränsen på 18 år. 

 

 

Sammanfattning  

 

Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås: 

 

 att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala 

ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom 

tätbebyggt område. 

 att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt 

anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en 

begränsad tidsperiod. 

 att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och 

överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades 

om återremiss. 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

23 

 Diarienummer 

   KS 0025/14 

 

§ 72 forts.  

 

Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier och smällare inom 
tätbebyggt område. Svar 
 

Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17 

november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag 

förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen 

av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter. 

 

Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att 

följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle 

te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra 

att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan 

hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och 

reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god 

argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden 

kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt. 

 

Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som 

föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för 

att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan. 

 

Beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens protokoll 5 mars 2015, § 78 

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 28 

Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015 

Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241 

Förslag till beslut 26 augusti 2014 

Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj 

2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15 

Medborgarförslag 13 januari 2014 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Författningssamlingen (efter revidering) 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Balanslista klk 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

24 

 
 Diarienummer 

   KS 0028/14 

 

§ 73 

 

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de 
lokala ordningsföreskrifterna. Svar 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ett tillägg införs i den lokala ordningsstadgan  

 med följande lydelse: 

 

1. All användning av pyrotekniska produkter inom planlagt område kräver alltid polisens 

tillstånd utom på nyårsafton klockan 21.00 till 01.00 påföljande dag samt påskafton och 

valborgsmässoafton från klockan 19.00 till 23.00. 

 

2. All användning av pyrotekniska produkter ska inom hela kommunen och även under 

ovanstående tider ske med mycket stor aktsamhet gentemot djurhållning som kan 

utsättas för allvarliga skador. 

 

2. Kommunstyrelsen och dess förvaltning får i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten,  

 polisen och Länsstyrelsens djurskydd utforma ett informationspaket som läggs ut i  

 lämpliga medier i samband med de aktuella högtidsdagarna, framförallt vid nyårsafton då  

 både användning och skaderisker är som allra störst. Informationen ska gälla både risker  

 och olägenheter för människor och djur samt vikten av att respektera lagstadgade  

 bestämmelser, till exempel åldersgränsen på 18 år. 

 

 

Sammanfattning  

 

Medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås: 

 

 att kommunen, tillsammans med övriga inblandade myndigheter, kompletterar den lokala 

ordningsstadgan så att det blir förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom 

tätbebyggt område. 

 att tillstånd kan sökas för personer- som uppnått myndighetsåldern, att på särskilt 

anvisade platser (t ex Östernäsområdet) få avfyra fyrverkerier och smällare under en 

begränsad tidsperiod. 

 att kommunen eller annan utsedd myndighet utfärdar ett intyg, vilket måste uppvisas och 

överlämnas till handeln innan försäljning av fyrverkeripjäser/smällare får ske.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 15 att skicka medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige behandlade förslaget den 17 november 2014, § 241 varvid beslutades 

om återremiss. 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 

 
 Diarienummer 

   KS 0028/14 

 

§ 73 forts.  

 

Medborgarförslag om kompletteringar gällande raketer och smällare i de 
lokala ordningsföreskrifterna. Svar 
 

Kommunchefen skriver i sin bedömning att vid kommunfullmäktiges överläggning den 17 

november 2014 deltog en förslagsställare. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens förslag 

förde densamma en rimlig diskussion vari framfördes synpunkter på förslaget. I beredningen 

av återremissen har förslaget reviderats i linje med förslagsställarnas synpunkter. 

 

Vidare fördes vid fullmäktiges överläggning ett resonemang om den reella möjligheten att 

följa upp de nu föreslagna förändringarna i den lokala ordningsstadgan menande att det skulle 

te sig fruktlöst att införa nya och striktare regler då efterlevnaden av dessa skulle vara svåra 

att kontrollera. Paralleller till andra delar av ordningsstadgan bör ställas mot en sådan 

hållning. En rimlig hållning torde vara att utgå från syftet och avsikten med befintliga och 

reviderade regler. Det har i diskussionen och i medborgarförslaget framförts god 

argumentation för förändringen. Att avstå från densamma, även om kontroll av efterlevnaden 

kan visa sig ha svårigheter, förefaller därför orimligt. 

 

Kommunchefen har stämt av förslaget muntligt med polisen och dessa förordar de tider som 

föreslogs i det förra förslaget. Polisen har dock meddelat att man kommer att anstränga sig för 

att kontrollera efterlevnaden av den nu föreslagna förändringen i ordningsstadgan. 

 

Beslutsunderlag  

 

Kommunstyrelsens protokoll  

Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 29 

Kommunchefens skrivelse 5 februari 2015 

Kommentar från Louise Edlund, e-post, 9 december 2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 241 

Förslag till beslut 26 augusti 2014 

Utredning angående medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier med mera 14 maj 

2014 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 15 

Medborgarförslag 13 januari 2014 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Författningssamlingen (efter revidering) 

Länsstyrelsen 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Balanslista klk 

 

 



 PROTOKOLL 

  
 Datum 

Kommunfullmäktige 2015-03-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 
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§ 74 

 

Fråga från Örjan Fridner (S) till omsorgsnämndens ordförande om 
Björkbackas framtid. Svar 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan anses besvarad. 

 

 

Sammanfattning 

 

Örjan Fridner (S) har ställt en fråga till omsorgsnämndens ordförande  

Helena Brink (C).  

 

Örjan Fridner skriver att det finns ett förslag från, antar han, 

omsorgsförvaltningen om nedläggning av Björkbacka i Järvsö. Mot den 

bakgrunden undrar han ur omsorgsnämndens ordförande ser på Björkbackas 

framtid som en väl fungerande enhet för äldreboende. 

 

Helena Brink svarar på frågan: 

 

- Den nya omsorgsnämnden har ärvt ett stort underskott på 24 miljoner 

kronor som ska hanteras på bästa sätt i år och de kommande åren. Det blir 

inte lätt men det ska gå, för gör man ingenting kommer underskottet att 

växa ytterligare. 

- Just nu är omsorgsnämnden i en fördjupad budgetprocess där man behöver 

både ”gasa och bromsa”. 

- I budgetprocessen finns Björkbacka med som ett av många förslag. 

- Ett helhetsgrepp kring framtidens äldreomsorgs krävs. Arbetsgrupper i 

Järvsö och Färila har startats för att ha en dialog kring framtidens 

äldreomsorg. 

- Budgetbeslut kommer att fattas av omsorgsnämnden 15 april. 

 

 

Örjan Fridner (S) tackar för svaret. 
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   KS 0351/14 

 

§ 75 

 

Val av auktoriserad revisorssuppleant i stiftelsen Stenegård 
mandatperioden 2015-2018  
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Tomas Rahm, PwC, väljs till auktoriserad revisorssuppleant i stiftelsen Stenegård. 

 

 

Sammanfattning   

 

Enligt stadgarna för stiftelsen Stenegård ska en av revisorssuppleanterna vara auktoriserad. 

Det är nu aktuellt med ett byte på den posten och Tomas Rahm, PwC är föreslagen. 

 

Stadgarna säger att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Tomas Rahm, PwC, kan väljas till auktoriserad 

revisorssuppleant. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 76 

 

Val av auktoriserad revisorssuppleant i stiftelsen Närljus mandatperioden 
2015-2018 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Tomas Rahm, PwC, väljs till auktoriserad revisorssuppleant i stiftelsen Närljus. 

 

 

Sammanfattning   

 

Enligt stadgarna för stiftelsen Närljus ska en av revisorssuppleanterna vara auktoriserad. Det 

är nu aktuellt med ett byte på den posten och Tomas Rahm, PwC är föreslagen. 

 

Stadgarna säger att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Tomas Rahm, PwC, kan väljas till auktoriserad 

revisorssuppleant. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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