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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§1  
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 2 
 
Justerare 
 
Markus Evensson (S) och Harald Noréus (FP) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 2 februari 2013 kl 
10: 00 på kommunkansliet. 
 
§ 3 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 januari 2013. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 januari 2013 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda en motion och ett 
medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommun-
fullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen gjort sammanräkning för att utse ny 
ersättare efter Bengt Nyström (FP).  Ny ersättare blir Mia Sparrow (FP). 
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Leif Hansen (SRD) håller ett anförande med anledning av Förintelsens minnesdag 27 januari. 
Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som 
koncentrationslägret Auschwitz befriades, 1945. Minnesdagen lyfter fram engagemanget hos 
alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I Sverige och i 
världen. 

 
§ 4 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om en trasig dammlucka i Los. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) och ledamoten Björn Mårtensson  (S) 
svarar på frågan. 
 
Maj-Britt Tönners (C) ställer en fråga om Telias beslut att ta bort den fasta telefonin i bla 
Harsa. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Thomas Wandel (SRD) ställer en fråga om bostadspolitiskt program. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
 
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed.
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 Diarienummer 
     
 
§ 5 
 
Reglemente för nämndernas egna kapital 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det föreslagna regelverket för nämndernas egna kapital samt projekt antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det föreslås att nämndernas egna kapital förändras med 50 % av resultatet jämfört 
med budget. Därmed blir regelverket enklare och tydligare än nu gällande 
regelverk, vilket är öppet för godtycke och bedömningar. 
 
Förslaget att påverkan är 50 %  är utifrån att nämnderna inte alltid har möjlighet 
att påverka vare sig över- eller underskott fullt ut. En 100 % påverkan kan också 
ge orimliga konsekvenser med stora positiva och negativa egna kapital. 
 
Regler för nämndernas egna kapital samt projekt: 
 
• Verksamhetsnämnderna kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 

utbildningsnämnden ska ha ett eget kapital. Det egna kapitalet förändras med 
50 % av resultatet jämfört med budget. Ett positivt eget kapital får användas 
till kvalitetshöjande engångsåtgärder och beslutas av kommunstyrelsen som 
då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och om kommunen har råd med 
en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget kapital ska återställas 
senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet). 
 

• Det egna kapitalets storlek fastställs i årsredovisningen. 
 
• Projekt som löper över tid ska direkt föras över till nästkommande år utan 

ytterligare beslut. Projekt är som regel avgränsade till redan beslutad summa 
och också oftast avgränsade i tid. Detta gäller både investeringsprojekt och 
driftprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2012, § 387 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 182 
Kommunledningskontorets förslag 26 oktober 2012  
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§ 5 forts. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ingalill Fahlström (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.  
Ramarna för eget kapital utgörs av det resultat som kommunen har gjort de 
senaste tre åren. Inom dessa ramar kan fullmäktige tilldela ett positivt eget kapital 
till verksamhetsnämnderna kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
Hur mycket som tillförs det egna kapitalet ska främst relateras till behovet av 
engångsinsatser i verksamheterna respektive möjligheterna att tidigarelägga 
satsningar som kan underlätta nästföljande års budgetering. 
Det egna kapitalet i nämnderna kan minskas då fullmäktige avser att minska 
nämndens framtida ramar när kommunen i sin helhet gör minusresultat, när 
nämnden gör minusresultat eller av andra skäl. 
 
Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder och 
beslutas av kommunstyrelsen som då har att ta hänsyn till åtgärden som sådan och 
om kommunen har råd med en budgetutökning innevarande år. Ett negativt eget 
kapital ska återställas senast tredje året efter uppkomsten (lika balanskravet). 
Det egna kapitalets storlek fastställs i årsredovisningen. 
 
Projekt som löper över tid ska direkt föras över till nästkommande år utan 
ytterligare beslut. Projekt är som regel avgränsade till redan beslutad summa och 
också oftast avgränsade i tid. Detta gäller både investeringsprojekt och 
driftprojekt. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
 Ingalill Fahlström (MP) och David Wahlund (MP) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling 
Ekonomienheten 
Kommunchefen 
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 Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 6 
 
Förslag till avgift i hemsjukvården 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 

inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs 
till 300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. 

 
2. Utvärdering av avgiften ska ske efter ett år. 
 
 
Sammanfattning 
 
När hemsjukvården tas över av kommunerna från landstinget 2013-02-01 ska 
avgifter tas ut för hembesök och hjälpmedel. En arbetsgrupp med representanter 
för kommunerna i länet har träffats för att titta på förutsättningarna för 
länsgemensamma avgifter för hembesök. Länets socialchefer har enats om att 
föreslå respektive nämnd att fatta beslut. 
 
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och tillhörande skatteväxling övergår från 
landstinget till länets kommuner den 1 januari 2013, dock sker verksamhets- och 
personalövergången från 1 februari 2013. 
 
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län 
så har en länsövergripande arbetsgrupp med representanter från kommunerna sett 
över förutsättningarna för länsgemensamma avgifter för hemsjukvården.  
 
Omsorgsförvaltningens förslag till beslut: 
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 
300 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 13 december 2012, § 250 att bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2013, § 9 att bifalla omsorgsnämndens 
förslag samt att föreslå kommunfullmäktige att utvärdering av avgiften ska ske 
efter ett år. 
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                                                                                                                                                              Diarienummer 
   KS 0107/11 
 
§ 6 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013, § 9 
Omsorgsnämndens protokoll 13 december 2012, § 250 
Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2012. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Lars 
Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Hansen (SRD) och Ingalill Fahlström (MP): Avgiften ska för år 2013 
fastställas till 100 kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. 
Utvärdering av avgiften ska ske efter ett år. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservationer 
 
Ingalill Fahlström (MP), David Wahlund (MP), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill 
(SRD) och Thomas Wandel (SRD). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 7 
 
Rätten att få åldras tillsammans - godkännande av avgift 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av prisbasbeloppet tas 

ut per månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och omsorgs-
boende. År 2012 är summan 501,60 kronor per månad. 
 

 
Sammanfattning 
 
Parbogaranti infördes i 2 kap 2 § socialtjänstförordningen (2001:973) den 1 juni 
2006 och gäller då båda makarna eller sammanboende är i behov av vård- och 
omsorgsboende . I sådana fall ska de båda, om de så önskar, beredas plats i 
samma boende. Detta tillämpas idag av biståndshandläggare och 
boendesamordnare utifrån lagens intentioner.  
 
I regeringens proposition (2011/12:147) ”Rätten att få åldras tillsammans – en 
fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen” föreslås en 
ändring i Socialtjänstlagen som slår fast att äldre människor, som varaktigt har 
levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även om det 
bara är den enes behov som kräver vård- och omsorgsboende.  
 
Den 9 september 2012 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag om 
ändring i Socialtjänstlagen. Den nya paragrafen i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 
1b, träder i kraft den 1 november 2012. Enligt den nya lagen ska det för den 
person som beviljats vård- och omsorgsboende för äldre, ingå i en skälig 
levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, oavsett om 
make/sambo har behov av att bo i ett sådant boende. Detta ska gälla under 
förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott eller om den ena 
parten redan bor i ett vård- och omsorgsboende att paret dessförinnan varaktigt 
har sammanbott. Det krävs också att båda parter, så långt det går att kartlägga, är 
överens om att de vill fortsätta bo tillsammans och att båda är införstådda med 
vad detta innebär. 
Omsorgsnämnden har fastställt tillämpningsrutinen som tillåter att äldre par där 
endast den ene parten har ett beslut som kräver vård- och omsorgsboende, om de 
så vill, ges möjlighet att bo tillsammans i vård- och omsorgsboende samt att det 
under de tre första prov-boende-månaderna inte ska tas ut någon avgift för det 
kollektiva utbudet. 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att en avgift på 1,14 % av 
prisbasbeloppet tas ut per månad för det kollektiva utbudet som finns på vård- och 
omsorgsboende. År 2012 är summan 501,60 kronor. 
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 Diarienummer 
   KS 0507/12 
 
§ 7 forts. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 januari 2013, § 4 i enlighet med omsorgsnämndens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013, § 4 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 202 
Omsorgsnämndens beslut 15 november 2012, § 219 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 29 oktober 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Ingalill Fahlström (MP), Leif Hansen (SRD) och Lars 
Molin (M); Ingrid Olsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
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 Diarienummer 
   KS 0426/12 
 
§ 8 
 
Policy Funktionshinderfrågor - Handbok i FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals 
kommun. Antagande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Policyn för funktionshinderfrågor antas. 
 
Sammanfattning 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har utifrån FN-konventionen för personer med 
funktionsnedsättning utarbetat en policy/handbok för funktionshinderfrågor i 
Ljusdals kommun. Arbetet har pågått under 2012.  
 
Policyn/handboken har i olika omgångar under 2012 varit ute på remiss till alla 
förvaltningar och till politiken. Vid den senaste remissomgången ställd till de 
politiska partierna inkom två svar. De partier som svarat är Socialradikala 
demokraterna samt Miljöpartiet. 
 
Rådet har beaktat en inkommen synpunkt, men i övrigt ansett att policyn stämmer 
väl överens med intentionerna i FN-konventionen och att ytterligare ändringar 
därför inte ska göras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2014, § 23 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 december 2012, § 226 
Förslag till beslut angående policy för funktionshinderfrågor 2 november 2012 
Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD) och 
Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Författningssamling, Rådet för funktionshinderfrågor,  
Nämnderna och förvaltningarna för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0631/11 
 
§ 9 
 
Ombyggnad och renovering av Kläppa Fritidsgård 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  5,3 mkr anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa 

fritidsgård. 
 
 
Sammanfattning 
 
Projekteringen för en eventuell renovering och ombyggnad av fastigheten Kläppa 
fritidsgård är gjord och den ligger som grund för de åtgärder som fastigheten är i 
behov av. Ombyggnaden innefattar en omfattande renovering av bland annat 
fasaden utvändigt, nya fönster, installation av ny ventilation, delvis installation av 
ny el och armaturer, nya golvmattor, ny färgsättning på väggar, att handikapp-
anpassa en toalett med mera. 
 
Fastigheten gamla Kläppa skolas lokaler renoverades och anpassades till det som 
kom att bli Kläppa fritidsgård år 1988. En fritidsgård/allaktivitetshus som i slutet 
av 1980 och i början på 90-talet blev en populär mötesplats för ungdomar och 
föremål för många studiebesök som en unik fritidsgård av sitt slag. Med tiden har 
förutsättningarna förändrats på Kläppa fritidsgård och under flera år har osäker-
heten kring beslut om fritidsgårdens placering gjort att fastighetens underhåll 
blivit eftersatt. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 oktober 2012, § 64 att 5,3 miljoner 
kronor anslås för ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård 
och budgetramen gällande fritidsgårdar utökas med 420 000 kronor per år för 
ökade hyreskostnader, att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme 
för ombyggnad och renovering, från kommunstyrelsens konto till förfogande för 
ökade hyreskostnader samt justeras i budgetram för kommande år, samt att 
samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utföra ombyggnationen. 
 
Kommunstyrelsen har fått information i ärendet vid sammanträdena 1 november 
2012 och 6 december 2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 januari 2013, § 22 att 5,3 mkr anslås för 
ombyggnad samt renovering av fastigheten Kläppa fritidsgård. 
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 Diarienummer 
   KS 0631/11 
 
§ 9 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013, § 22 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012, § 413 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 357 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2012, § 64 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 18 september 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Yvonne Oscarsson (V), Roland Bäckman (S), Lars Molin 
(M), Jonny Mill (SRD), Helena Brink (C), Ingalill Fahlström (MP), Benny 
Bergström (SD), Thomas Wandel (SRD), Kenneth Forssell (V), Harald Noréus 
(FP), Björn Brink (C), Lars Björkbom (KD) och Markus Evensson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten  
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§ 10 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS tredje kvartalet 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje kvartalet 
2012 enligt SoL och LSS. 
 
Vid rapporteringstillfället var det åtta personer som rapporterats till 
Socialstyrelsen som ”Ej verkställda beslut”. Alla beslut gäller vård- och 
omsorgsboende.  
 
Av dessa har en person tackat nej till erbjudande om boende, men vill vara kvar i 
”boendekön”. En person som tidigare tackat nej till boende har nu återtagit sin 
ansökan och en person har avlidit (hade tackat nej till boende innan). Två personer 
som tidigare tackat nej har nu accepterat nya erbjudanden om boende och är vid 
dagens rapportering verkställda. Två personer som finns med i rapporteringen 
som ej verkställda har accepterat erbjudna boenden, men vid dagens datum inte 
hunnit flytta in. En person har inte kunnat verkställas på grund av att boende 
saknas på den ort personen vill bo. Personen ifråga fick sitt bifallsbeslut på 
boende den 15 juni 2012 och har nu väntat i 4 månader.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013, § 7 
Allmänna utskottets protokoll 4 december 2012, § 204 
Omsorgsnämndens protokoll 15 november 2012, § 230 
Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapport 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0257/11 
 
§ 11 
 
Motion från Helena Brink (C)  m fl Inför LOV (lagen om valfrihet) 
att välja sitt äldreboende, växelvård- och avlastning i Ljusdals kommun. 
Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M), Bodil Eriksson (FP), Karin Jansson (MP) och 
Lars Björkbom (KD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie om att införa LOV så 
fort som möjligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011, § 151 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen och 
omsorgsnämnden. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att omsorgsnämnden är ansvarig för 
verksamheten där LOV är aktuell. Kommunchefen hänvisar till omsorgsnämndens 
beslut att inte ytterligare utöka denna verksamhet. 
 
Omsorgsnämnden föreslår den 19 april 2012 att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att omsorgsnämnden, 
som är ansvarig nämnd för verksamheten där LOV inom äldreomsorgens 
äldreboende och växelvård/avlastning är aktuell, föreslår att motionen om en 
förstudie ska avslås. Ordföranden föreslår därför att motionen avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 augusti 2012, § 124 att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 6 september 2012, § 295 att motionen bifalles. 
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§ 11 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 295 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 124 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2 augusti 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 68 
Kommunchefens yttrande 22 juni 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2012 
Motion 29 april 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C), Lars Molin (M) och Benny Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att bifalla motionen. 
 
Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Roland Bäckman (S), Stina Michelson 
(S), Eva Steén Andreassen (S), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och 
Kenneth Forssell (V) och Stig Andersson (V): Motionen ska avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Helena Brinks m fl yrkande, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 21 Nej-röster mot 19 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 
motionen.  
 
Reservationer 
 
Lars Molin (M), Björn Brink (C), Lars Björkbom (KD), Erik Nygren (M), Benny Bergström 
(SD), Pekka Kankare (M), Christer Sjöström (M), Desiré Eriksson (M), Bertil Skoog (FP), 
Birgitta Israelsson (M), Ulf Nyman (C), Kennet Hedman (M), Harald Noréus (FP), Maud 
Jonsson (FP), Helena Brink (C), David Wahlund (MP), Ingalill Fahlström (MP) och Ingrid 
Olsson (C). 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-01-28 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0257/11 
 
§ 11 forts. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden fk 
KS beredning 
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   KS 0628/11 
 
§ 12 
 
Motion gällande samordna resurser på landsbygden genom att 
upphandla Lokala Utförare (LUT:are). Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som 
utförs på landsbygden i Ljusdals kommun och lämna ett förslag till genomförande 
av upphandling av lokala utförare (LUT:are). 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 13 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Inköp Gävleborg, AB 
Ljusdalshem, omsorgsnämnden och samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Inköp Gävleborg skriver i sitt yttrande att använda offentlig upphandling för att 
möjliggöra för lokala leverantörer är en möjlighet vi använder oss av inom flera 
områden, bland annat för fastighetsskötsel, städning och leverans av livsmedel. 
Att möjliggöra är ett tydligt uppdrag från ägare till Inköp Gävleborg och till 
beställande förvaltningar från såväl politisk som tjänstemannaledning i Ljusdal 
idag. 
 
Att använda avgränsningar som diskriminerar en leverantör från att kunna 
leverera tjänst i viss geografiskt område är inte förenligt med lagstiftningen för 
offentlig upphandling (LOU). Inköp Gävleborgs uppfattning är dessutom att ett 
sådant agerande minskar marknadsytan för våra företagare och ger dem sämre 
förutsättningar till utveckling genom konkurrens på andra platser i andra 
kommuner. 
 
Sammanfattningsvis är ett arbetssätt som möjliggör för lokala företag att 
medverka vid offentlig upphandling i Ljusdal något som sker idag och fortsatt 
utveckling av detta sker löpande. 
 
AB Ljusdalshem skriver att de har personal som utför vaktmästartjänster i 
Ljusdal, Färila och Järvsö. Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011 
att kommunens fastighetsenhet ska samordnas med AB Ljusdalshem och att det 
ska utredas var den organisatoriska tillhörigheten för institutions- och övriga 
vaktmästare är i koncernen. Ljusdalshem kan konstatera att det utförs  
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   KS 0628/11 
 
§ 12 forts. 
 
vaktmästeritjänster från många förvaltningar och koncernbolag på samma orter 
och att en samordning skulle ge stora samordnings- och effektiviseringsvinster.  
 
Omsorgsnämnden ser positivt på att fler tjänster finns tillgängliga för att 
underlätta kvarboende på landsbygd. Samtidigt är det av största vikt att det finns 
ett lokalt engagemang för de tjänster som i så fall ska tillhandahållas. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att Ljusdal Vatten AB och enheten 
gata/park redan i dag samordnar vissa tjänster i kommunens ytterområden. 
Kommunfullmäktiges beslut om samordnad fastighetsförvaltning är för 
närvarande under utredning och en av frågeställningarna är att utreda samordning 
mellan flera aktörer, till exempel Ljusdalshem, Fastighetsenheten, 
Gata/parkenheten och Ljusdal Energi (VA och Renhållning). Arbetet med att 
samordna kommunens resurser pågår och förvaltningen ser positivt på att fler 
aktörer involveras. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande; att använda sig av ett 
arbetssätt som möjliggör för lokala företag att enklare kunna medverka vid 
offentlig upphandling är ett tydligt direktiv till Inköp Gävleborg från ägarna. Att 
däremot använda sig av avgränsningar som diskriminerar någon leverantör från 
att kunna leverera en tjänst i ett geografiskt område är däremot inte förenligt med 
lagstiftningen för offentlig upphandling. 
 
Att subventionera tjänster med offentliga medel/utförare som motionären föreslår, 
inom områden där det finns privata aktörer, kan vara tveksamt utifrån ett 
konkurrensperspektiv. Att samordna kommunens resurser mellan olika 
förvaltningar och bolag till exempel genom en samordnad fastighetsförvaltning är 
möjligt och också ett arbete som redan är påbörjat. 
 
För närvarande pågår ett projekt finansierat av Vinova med säte inom Inköp 
Gävleborg och där områden i och runt Ramsjö och Los kommer att involveras. 
Inom projektet kommer nya möjligheter för det motionären efterfrågar vad gäller 
upphandling belysas. Utan att på något sätt föregå resultatet av projektet är det väl 
tänkbart att det kan utmynna i förslag till en förändrad lagstiftning, då nuvarande 
LOU inte alla gånger går hand i hand med förutsättningarna på landsbygden. 
 
Motionärens ambitioner är goda men att utifrån ovanstående redogörelse föreslås 
att motionen avslås och att inte några kommunala resurser ska användas till 
ytterligare utredningar innan vi ser resultatet av pågående arbete, utredningar och 
projekt. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 150 att motionen avslås. 
 
 
 Diarienummer 
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§ 12 forts. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 349 att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 349 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 150 
Förslag till beslut 23 augusti 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 2 maj 2012 
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2012, § 67 
Yttrande från AB Ljusdalshem, 12 april 2012 
Yttrande från Inköp Gävleborg, 8 mars 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 13 
Motion, 21 december 2011 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C) och Lars Molin (M): Bifall till motionen. 
 
Roland Bäckman (S), Markus Evensson (S), Kenneth Forssell (V) och Leif 
Hansen (SRD): Motionen anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Roland Bäckmans yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Roland Bäckmans yrkande, Nej-röst för Helena Brinks yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 25 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 
Roland Bäckmans yrkande. 
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§ 12 forts. 
 
Reservationer 
 
Lars Molin (M), Björn Brink (C), Erik Nygren (M), Pekka Kankare (M), Christer 
Sjöström (M), Desiré Eriksson (M), Maj-Britt Tönners (C), Birgitta Israelsson 
(M), Ulf Nyman (C), Kennet Hedman (M), Helena Brink (C) och Ingrid Olsson 
(C). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
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§ 13 
 
Fråga om fortsatt sammanträde 
 
Ordföranden meddelar att eftersom klockan passerat 22:00 kommer 
kommunfullmäktiges sammanträde att ajourneras och återupptas tisdag 29 januari 
2013 kl 18:00.  
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§ 14 
 
Motion från Stina Michelson (S) med flera om att investera i 
spontanidrotten. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalls. 
 
 
Sammanfattning  
 
Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna till att 
upprätta ”Kulan-anläggningar” i Los och Ramsjö. 
 
Motionären bedömer att spontanidrott bör uppmuntras och tycker om den aktiva 
satsningen där Ljusdal var den första av hälsingekommunerna som investerade i 
en så kallad ”Kulananläggning”. Detta genom samverkan mellan flera olika parter 
och idag finns dessa även i Färila och Järvsö. Motionären anser att kommunen bör 
skapa förutsättningar till att etablera anläggningar även i Los och Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 181 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till samhällsutvecklings-
förvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun var 
först i länet med att uppföra en näridrottsplats vid Sim-och Sporthallen i Färila 
2008. Sedan dess har kommunen fått två anläggningar till; en i Ljusdal och den 
andra i Järvsö tack vare samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund 
(Idrottslyftsmedel från Riksidrottsförbundet). 
 
Fritidsenheten har hela tiden arbetat efter en målsättning att få till minst en 
näridrottsplats i varje kommundel och för närvarande arbetar man med ett nytt 
projekt tillsammans med Los idrottsförening om att uppföra en 
”Kulananläggning” vid centralskolan i Los. 
  
Bidrag kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet. De tre 
anläggningar som uppförts i kommunen har erhållit cirka 300 000 kronor per 
anläggning i stöd från idrottslyftet. Resterande medel har kommunen och i ett fall 
Kyrkan stått för. Kostnaden för den sist byggda anläggningen i Järvsö slutade på 
cirka 820 000 kronor. 
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§ 14 forts. 
 
 
Fritidsenheten föreslår att motionen bifalls. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 29 november 2012, § 401 att motionen bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2012, § 401 
Förslag till beslut från kommunstyrelsens ordförande 20 november 2012  
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 25 oktober 2012  
Motion inkommen 21 september 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Markus Evensson (S), Roland Bäckman (S), Marit 
Holmstrand (S) och Torsten Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Maj-Britt Tönners (C), Jonny Mill (SRD): Motionen ska anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
KS beredningen 
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§ 15 
 
Redovisning av resultatet av undersökning med anledning av bifallen 
motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler 
jobb 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Närljus redovisning av resultatet av undersökning om att utveckla 

företagsföreningar för fler jobb godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 222 att bifalla en motion 
från Ingrid Olsson (C) om att undersöka möjligheterna och intresset hos våra 
företag att ta ytterligare ett steg i samarbetet och utveckla företagsföreningar i 
syfte att behålla och skapa fler arbetstillfällen.  
 
Närljus har gjort undersökningen och skriver i sin redovisning:  
 
”Närljus samverkar med företagsnätverk för att stötta utvecklingen av dessa. 
Närljus arbete med näringslivsutveckling går ut på att få företag inom samma 
bransch att samverka och se fördelar med det, trots eventuell konkurrens. Vi får 
då också en part att diskutera utvecklingsfrågor med och som då representerar 
många företag, vilket gör att vi effektivt hittar rätt frågor att driva, som bidrar till 
utveckling av branschen. 
 
Idag finns åtta branschnätverk som vi samverkar med och vårt arbete med gröna 
näringar har nu senast resulterat i bildandet av Bilof (Bioenergi och 
logistiknätverk i ekonomisk förening). 
 
Under året har vi skapat en mötesplats för dessa åtta branschnätverk. Denna 
branschvisa samverkan, som fått arbetsnamnet BIS= Branscher i samverkan, blir 
ett forum där vi lyfter vilka behov branscherna har för att behålla och skapa fler 
arbetstillfällen. Där kan vi också hålla oss ajour med vad som händer i omvärlden 
och identifiera eventuella hinder för företagen. 
 
Exempel på viktiga frågor är rätt lokaler som passar företagets behov och rätt 
kompetens på personal. I dessa två frågor har vi också möten med fastighetsägare 
och skolan för att framföra branschens behov. I BIS diskuteras också strategiska 
utvecklingsfrågor som exempelvis lokal- och regional utvecklingsstrategi. 
 
I vår handlingsplan 2012-2016 ska vi arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, 
livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun - som bidrar till 
tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare”. 
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§ 15 forts. 
 
Allmänna utskottet förslår 30 oktober 2012, § 183 att Närljus redovisning av 
resultatet av undersökning om att utveckla företagsföreningar för fler jobb 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 29 november 2012, § 403 i enlighet med allmänna 
utskottets förslag. 
 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens förslag 29 november 2012, § 403 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 183 
Redovisning av resultat angående motion om att utveckla företagsföreningar för 
fler jobb enligt kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222, 3 oktober 
2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 222 
Motion från Ingrid Olsson (C) om att utveckla företagsföreningar för fler jobb, 25 
februari 2011 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Närljus fk 
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§ 16 
 
Medborgarförslag gällande rotvältorna efter stormen Dagmar utefter 
Norshagsvägen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att 
kommunen i sitt eget skogsområde utefter Norshagsvägen snarast låter knuffa 
igen rotvältorna efter stormen Dagmar, så att groparna fylls och stubbarna 
kommer upp innan en dödsolycka sker. 
 
Förslagsställarna menar att inkomsterna av kommunens avverkning i området mer 
än väl torde täcka kostnaderna för föreslagen åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 133 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen har gett 
Mellanskog i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna. Kostnaden för detta redovisas 
på skogen och kostnaden tas från intäkterna från avverkningarna under året. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklings-
förvaltningen har gett Mellanskog i uppdrag att välta tillbaka rotvältorna utefter 
Norshagsvägen. Medborgarförslaget ska därför anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 29 november 2012, § 402 att medborgarförslaget anses 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2012, § 402 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 184 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 9 oktober 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 7 september 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 133 
Medborgarförslag 4 juni 2012 
 
Beslutsexpediering: Akt, Förslagsställaren 
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§ 17 
 
Medborgarförslag gällande Turistbyrå i Resecentrum. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
Resecentrum i Ljusdal utvecklas och byggs om till en turist- eller resebyrå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 19 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Närljus för yttrande. 
 
Närljus skriver i sitt yttrande att Närljus tillsammans med kommunen under våren 
2010 genomförde ett arbete med att etablera en verksamhet i de tomma lokalerna 
som då fanns på Resecentrum. Detta gjordes genom annonsering i LjusdalsPosten 
och på den kommunala hemsidan. Förhoppningen var att hitta en verksamhet som 
kunde ge ett mervärde åt de väntande resenärerna som finns på resecentrum. 
Diskussionen fanns kring resebyrå, Ljusdal i Centrum och café. Resultatet av 
detta arbete blev den befintliga verksamheten som bedrivs där idag. 
 
Gällande turistbyrå så har Ljusdals kommun, sedan 2009, beslutat att inte själva 
bedriva egen turistbyrå utan att den ska vara upphandlad av privat aktör. Idag 
bedrivs detta av Destination Järvsö AB vars uppdrag sträcker sig fram till 
årsskiftet 2012-2013. I upphandlingen framgår att kommunen vill ha en turistbyrå 
som ska uppfylla FörTurs kriterier för en grön-vit skyltning.  
 
Det ska tilläggas att turistinformation och turistbyrå är två olika saker. För att 
tillgodose gästen turistinformation krävs inte alls samma resurser, då det mer 
handlar om information som gästen själv kan förse sig med, som broschyrer och 
kartor. Vad upphandlingen för Ljusdals kommuns turistbyrå och turistinformation 
ska innehålla från 2013 är i dagsläget inte fastställt och inte heller till vilken 
budget. 
 
Gällande förslaget om att göra Resecentrum mer attraktivt för besökare överlag, 
delar Närljus förslagsställarens uppfattning, det vill säga att det finns mycket att 
göra i omhändertagandet och bemötandet av resenärer till och från Ljusdal. 
Närljus ser positivt på den inventering som nu görs i Trafikverkets projekt 
”Parkera & Resa” och hoppas att kommunen får ta del av de investeringar som  
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§ 17 forts. 
 
ska göras framöver. Det finns många åtgärder som kan göras för att se över vårt 
mottagande av gäster, som exempelvis förvaringsskåp, öppettider, sittplatser med 
mera. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun år 
2009 beslutade att inte bedriva egen turistbyrå. Destination Järvsö ansvarar för 
närvarande och enligt upphandlat avtal för turistbyråverksamhet i Ljusdals 
kommun. Resecentrum i Ljusdal är för närvarande uthyrt och det finns i dagsläget 
inga planer på att avsluta pågående hyreskontrakt eller att genomföra föreslagna 
ombyggnationer. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår ordföranden att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 166 att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 1 november 2012, § 371 att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 371 
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 166 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 24 september 2012 
Yttrande från Närljus 21 mars 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 19 
Medborgarförslag 23 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Lars Molin (M) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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§ 18 
 
Medborgarförslag om att Föreningarnas hus/kommunalrummet i Färila 
byggs om till förskola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
Föreningarnas Hus/Kommunalrummet i Färila byggs om till förskola. 
 
Syfte: En långsiktig och bra lösning där en befintlig byggnad med ett högt 
identitetsvärde och historia för Färila kommer till användning. Byggnaden är 
lämpligt placerad med trygga omgivningar och ger möjlighet att kunna bli en 
kvalitetsmässig bra förskoleverksamhet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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§ 19 
 
Medborgarförslag om att göra plats för dagis i f.d Föreningarnas hus i 
Färila  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att Föreningarnas 
Hus i Färila byggs om till förskola. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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§ 20 
 
Medborgarförslag gällande placeringen av Lidl 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen ska försöka att styra Lidl att etablera sig i Järvsö i stället för i Ljusdal, 
där det finns två ICA och en Coop.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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§ 21 
 
Utredning av medborgarförslaget gällande att Ljusdals kommun har ett 
kommunkort. För kännedom 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla en motion 
gällande kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en utredning skulle 
tillsättas. 
 
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande 
Stockholmskortet där olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle 
ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen, 
Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. Bussförbindelse mellan dessa 
skulle också ingå. 
 
En utredning har gjorts i ärendet. Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination 
Järvsö, Ljusdal i Centrum, kommunens Informationsenhet och biblioteket med 
flera för att få svar på sina frågor. 
 
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor 
återstår att besvara till exempel: 
 
• Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort? 
• Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna? 
• Vad ska ingå i kortet? 
• Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt 

kommunkort bör det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.  
• Hur ska en strategi för marknadsföring se ut? 
• Giltighetsperiod? 
• Ska kortet vara gratis eller köpas? 
• Ska kortet beställas online? 
• Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade? 
• Hur hanteras eventuell vinst? 
• Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken? 
• Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?  
• Vilka språk ska kortet finnas på?  
• Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En 

kostnadsberäkning utifrån sannolika priser och volymer bör ge en bättre bild. 
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• Skulle två taxiresor/dag kunna ingå i kortet? För att underlätta de bristfälliga 

kommunikationerna mellan kommundelarna. 
• Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?  
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2012, § 194 att godkänna rapporten 
gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 januari 2013, § 6 att inte genomföra kommunkort enligt 
medborgarförslaget. Beslutet ska delges kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 januari 2013, § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 6 december 2012, § 415 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 194 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 314 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 76 
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7 
februari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164 
Medborgarförslag 20 december 2009 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 22 
 
Interpellation från Helena Brink (C) till kommunstyrelsens ordförande om 
varför det är så många förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i 
Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande. I 
interpellationen skriver hon: 
 
”Enligt uppgift så har 25 personer de senaste två åren lämnat sina uppdrag, 13 
kvinnor och 12 män, en förhållandevis hög och oroande siffra på så kort tid. 
Medelåldern på dessa personer är 46 år, vilket i sig bör leda till eftertanke hos alla 
partier.  
 
Vad är orsaken till att man väljer att lämna sitt uppdrag? Det finns säkert många 
förklaringar till det, men jag vill veta vad det är som gör att man kliver av. Alla 
partier brottas med svårigheterna att rekrytera nya förtroendevalda, framför allt 
våra unga lockas inte av ett politiskt uppdrag.  
 
Det är mycket oroväckande och ett hot mot demokratin att vi inte har ett 
representativt snitt av befolkningen i våra politiska församlingar.  
 
Landstinget Gävleborg har uppmärksammat avhoppen bland sina förtroendevalda 
och gör en undersökning där man ställer frågan, vad är anledningen till att man 
slutar?  
 
På så sätt kan man få en vägledning och en bra förklaring som gör att man kan 
göra något åt situationen, man kanske behöver förändra uppdragens utformning, 
mer och bättre utbildning, mentorskap, hur tar vi hand om nya förtroendevalda 
eller andra åtgärder.  
 
Att göra en enkel undersökning bland de som lämnar sina uppdrag vore en bra 
åtgärd för att vi ska kunna utveckla, förändra och locka till de politiska uppdragen 
som gör att människor vågar och vill ta på sig ett så viktigt samhällsuppdrag”.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 november 2012, § 218 att interpellationen får 
framställas. 
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Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på interpellationen 
13 december 2012. I svaret skriver han: 
 
”Interpellationen är befogade och det kan vara en bra idé att undersöka varför 
ledamöter hoppar av sina uppdrag i vår kommun. Även om problemet är 
riksomfattande kan det finnas speciella förutsättningar eller lösningar som gäller 
för vår kommun.  
 
För att få ett uttömmande svar kan det vara värdefullt att även tillfråga dem som 
hoppade av under föregående mandatperiod och som kan ha lite mer distans till 
frågan. Hur nuvarande ledamöter som behåller sina uppdrag, ser på problemet 
med avhopp, kan även vara av stort intresse i sammanhanget.  
 
Jag avser att ta upp frågan i samband med kommande beredning med 
kommunstyrelsen för vidare hantering.” 
 
Helena Brink (C) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Helena Brink (C), Roland 
Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Lars Molin (M), 
Maj-Britt Tönners (C), Benny Bergström (SD), Harald Noréus (FP), Erika 
Larsdotter Thimrén (V), Leif Hansen (SRD) och Ulla-Britt Gidemalm (S). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Interpellanten 
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§ 23 
 
Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande Lokalt utvecklingsprogram (LUP) Ljusdals kommun 2009 – 
2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Lars Molin (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Bäckman (S) om det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) i Ljusdals 
kommun 2009-2013. 
 
I LUP:en står att uppföljning bör ske löpande en gång per år under pågående 
programperiod, samt efter avslutat program, det vill säga 2013. 
 
Lars Molin ställer därför följande frågor: 
 

• Hur har uppföljningen av LUP skett fortlöpande under programperioden? 
• Har kommunalrådet formulerat eller tänker kommunalrådet formulera ett 

uppdrag för uppföljning av LUP under 2013? 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars Molin 
Roland Bäckman 
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§ 24 
 
Ivan Norell (SRD) avsäger sig alla sina uppdrag i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ivan Norell (SRD) entledigas från sina uppdrag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ivan Norell (SRD) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 
Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal 
Renhållning AB, Ljusnet AB samt Ljusdal Vatten AB. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ivan Norell 
Energikoncernen 
Förtroendemannaregister 
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§ 25 
 
Val av ledamöter (2) och ersättare (1) till styrelsen för stiftelsen Karin 
Jonsson i Ångsäter för år 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs Ann Hamrén (S) och Ulla Grönstedt (C). 
 
2. Till ersättare väljs Malin Ängerå (S). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdalsbygdens museum 
Förtroendemannaregister  
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§ 26 
 
Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
(Ljusdalsbygdens museum) för år 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till revisor väljs Karl- Erik Svärd (V). 
 
2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdalsbygdens museum 
Förtroendemannaregister 
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§ 27 
 
Motion från Kennet Hedman (M) om att laga cykelväg i Hybo 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver han:  
 
”Nya Moderaterna har efter ett medborgarförslag från en elev vid Hyboskola, blivit tillfrågad, 
att tillsammans med honom driva frågan om att se över cykelvägen som går från Hyboskola 
och igenom Hybo samhälle. 
 
I dagsläget cyklar barnen i Hybo till och från skolan på bilvägen(stora vägen), när de ska till 
och från skolan samt till varandra i byn. Den nuvarande cykelvägen är både ”trasig” och 
gropig på alltför många ställen för att kunna använda den.” 
 
Kennet Hedman föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. uppdra åt kommunstyrelsen att se över denna fråga, då det handlar om barnens 
trygghet och säkerhet till och från bl a skolan. 

 
2. arbetet skall vara genomfört snarast möjligt. 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
KS beredning 
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§ 28 
 
Medborgarförslag om att bilar ska sluta köra på cykelvägen i Hybo 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att bilar ska 
sluta köra på gång- och cykelvägen i Hybo. Hon vill kunna cykla utan att bli påkörd. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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