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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 182 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 183 
 
Justerare 
 
Malin Ängerå (S) och László Gönczi (MP) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 22 november 2013 kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 184 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 8 november 2013. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 8 november 2013 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda två frågor, två 
medborgarförslag och två avsägelser får upptagas på dagordningen.  Kommun-
fullmäktige bifaller detta. 
 
 
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. 
 
Bengt Ångström har ställt frågor om hanteringen av ett ärende om Kvarndammen 
som kommunstyrelsen hade på sin dagordning 28 oktober 2013. Varför skickades 
inte frågeställarens kommentarer till ledamöterna?  
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Bengt Ångström har också ställt en fråga kring fullmäktiges presidiums hantering 
av hans frågor till allmänhetens frågestund. Varför skickades inte hans 
kommentarer till ledamöterna? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) och kommunfullmäktiges 
ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) svarar på frågorna. 
 
Åke Söderlund ställer en fråga gällande justering av ett tidigare 
fullmäktigeprotokoll där frågeställaren anser att hans fråga inte blivit korrekt 
återgiven.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) svarar på frågan. 
 
 
§ 185 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Inga frågor ställs. 
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 Diarienummer 
     
 
§ 186 
 
Information från kommunchefen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Claes Rydberg informerar: 
 

• Under 2014 fyller Ljusdals köping 100 år. Jubileumsåret kommer att starta 
med invigning av en utställning i biblioteket den 10 december 2013 i 
Förvaltningshuset.  

• Förslag till kommunal vision och styrmodell presenteras. Förslaget till 
vision är just nu ute på partiremiss. Ett remissmöte kommer att hållas 2 
december 2013. 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 187 
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 2010-
2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv fastställs.  
 
2. 37 miljoner kronor avsätts i resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012. 

    
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013, § 128 att Ljusdals kommun ska 
införa en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna skatteintäkter över tiden 
samt att lokala riktlinjer för hanteringen av RUR ska tas fram. 
 
Bakgrunden till RUR är effekterna av Finanskrisen 2008 där skatteunderlaget 
kraftigt försämrades under innevarande år, vilket medförde ett behov av snabba 
åtgärder för att klara balanskravet. 
 
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda år för att senare 
kunna nyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. I kommunallagens 8 
kap § 3d anges att ”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel”. I propositionens exempel kan man 
använda den genomsnittliga skatteunderlagsutvecklingen de senaste tio åren som 
riktvärde. 
 
Enligt lagstiftningen måste kommunen ta fram lokala riktlinjer för hur man ska 
använda RUR.  
 
Under år 2013 finns det möjlighet att reservera överskott upparbetade från och 
med 2010. Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger: 
 
• en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning eller 
• två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning om en kommun har ett negativt eget kapital 
inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 187 forts. 
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 2010-
2012 
 
Underlag för resultatutjämningsreserv 2010-2012 
Baserat på boksluten för åren 2010 – 2012 kan sammantagen avsättningsmöjlighet till en 
resultatutjämningsreserv beräknas enligt följande: 
 
Beräknat maxutrymme för avsättning till resultatutjämningsfond 2013 
 
 
Mkr 2010 2011  2012  S:a 
Årets resultat 34,7 29,4 24,1  88,2 
Just. Reavinster  -0,2  -1,1  -0,7  
Avgår 1 % av skatt och statsbidrag -9,7     -9,7 
Avgår 2 % av skatt och statsbidrag  -19,6 -19,7 -39,3 
Möjlig avsättning RUR 24,8    8,7    3,7  37,2 
 
Skatter och statsbidrag 969,7 978,7 985,8 
Därav 1 % 9,7 
Därav 2  %  19,6   19,7 
 
År 2010 har Ljusdals kommun ett positivt eget kapital inklusive ansvars-
förbindelsen men för åren 2011 och 2012 ett negativt eget kapital. 
 
Påpekas bör att tidigare års ackumulerade överskott i praktiken använts för att 
amortera låneskulden och att ett framtida användande av RUR för att täcka 
underskott kan medföra att nya medel måste lånas upp. 
 
Allmänna utskottet föreslår 8 oktober 2013, § 142 att riktlinjer för hantering av 
resultatutjämningsreserv fastställs. 37 miljoner kronor avsätts i resultatutjäm-
ningsreserv för åren 2010-2012. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 298 att riktlinjer för hantering av 
resultatutjämningsreserv fastställs. 37 miljoner kronor avsätts i resultatutjäm-
ningsreserv för åren 2010-2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 298 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 142 
Förslag till beslut gällande riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013 
Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsfond 2 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2013, § 128 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 187 forts. 
 
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv samt avsättning för åren 2010-
2012 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och László Gönczi (MP): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomichefen för verkställande 
Författningssamling 
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 Diarienummer 
   KS 0415/13 
 
§ 188 
 
Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av 
kapital för Ljusdal Energikoncernen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 190 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
 
Sammanfattning  
 
I styrelsebeslut den 27 augusti 2013 har styrelsen i Ljusdal Energikoncern beslutat om behov 
av utökningar av befintliga borgensramar för några av företagen. Nu gällande borgensram är 
sammanlagt 601 miljoner kronor för koncernen. Styrelsen önskar utöka denna med 20 
miljoner kronor till 621 miljoner kronor. 
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   KS 0415/13 
 
§ 188 forts. 
 
Ansökan från Ljusdal Energi om kommunal borgen för upplåning av 
kapital för Ljusdal Energikoncernen 
 
Utökningarna gäller 10 miljoner kronor för Ljusdal Energiföretag till 96 miljoner kronor samt 
för Ljusdal Renhållning med 10 miljoner kronor till 35 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 299 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 141 
Förslag till beslut 2 oktober 2013 
Ansökan om kommunal borgen 19 september 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 40 (nu gällande borgensramar) 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Jäv 
 
Jan Hedlund (M) och Stig Andersson (V) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten för verkställande 
Bolagen 
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 Diarienummer 
   KS 0183/13 
 
§ 189 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
För kommunstyrelsens kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2013, § 126 
Allmänna utskottets protokoll 10 september 2013, § 126 
Förteckning 28 augusti 2013  
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 190 
 
Sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Sammanträdesdagarna 2014 för kommunfullmäktige godkänns. Sammanträdena startar  
 kl 18:00 förutom budgetsammanträdet som startar kl 13:00. 
 
 
Finns förslag till sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige: 
 
 
2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
 
Kommunfullmäktige 
 

27 24 31 
14 
28 

26 16 25 29 27 
17 

24* 
15 

 
 
*Budget 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunkansliet för verkställande 
KLK balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 191 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 

4 § och använder sitt kommunala veto mot tillståndsansökan för vindkraft-
projektet Mjöberget, i Ljusdals kommun. 

 
 
Sammanfattning 
 
Eolus Vind AB ansökte i januari 2013 om tillstånd hos Länsstyrelsen i Dalarna 
för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i miljöbalken. Eolus Vind AB planerar 
att anlägga en vindkraftsanläggning om upp till 15 vindkraftverk i ett område 
cirka 15 kilometer väster om Järvsö. Verkens totalhöjd är maximalt 220 meter. I 
samband med tillståndsansökan har också en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
upprättas. 
 
Området är delvis lokaliserat inom området "Mjöberget" som är ett av de områden 
som anses vara lämpliga för etableringar i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Nio 
verk av de ansökta femton är placerade utanför det område som anges i 
vindkraftsplanen. Dessa verk ligger på Stora Bursjöberget samt Nyvallsberget. 
Enligt vindkraftplanen i Ljusdals kommun ska kommunen vara restriktiv mot 
ansökningar som sker utanför i planen utpekade områden. 
 
Byggandet av anläggningen kommer att kräva grävnings- och sprängningsarbeten, 
kran- och uppställningsplatser, internt elledningsnät samt servicebyggnader. 
Bullernivån utomhus vid bostäder ska inte vara högre än 40 db ekvivalent nivå, 
rörliga skuggor får inte överstiga 8 timmar per år. Ekonomisk säkerhet sätts för 
varje verk och marken ska anpassas till omgivande miljö efter avslutad drift. 
 
Länsstyrelsen Dalarna överlämnade i januari 2013 ansökningshandlingarna om 
tillståndsansökan för vindkraftprojektet Mjöberget till Ljusdals kommun för att ge 
kommunen möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som behövde 
göras. Ljusdals kommun svarade att man ville att ansökan skulle kompletteras 
med en storskalig karta över de byggnader som ligger nära gränsen för 40 dBa. 
 
Dessa kompletteringar har utförts och kommunen kan nu lämna sitt yttrande på 
hela ansökan. Med kommunen menas här såväl tillsynsmyndigheten som 
kommunstyrelsen. Med anledning av detta skrivs två yttranden, varav detta är att 
betrakta som kommunstyrelsens yttrande.  
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 Diarienummer 
   KS 0024/13 
 
§ 191 forts. 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftprojekt Mjöberget 
 
Kommunen ska om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram nu 
tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade kommunala 
vetot. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 210 att Ljusdals 
kommun inte tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 § och 
använder sitt kommunala veto mot tillståndsansökan för vindkraftprojektet 
Mjöberget, i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 oktober 2013, § 287 att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 oktober 2013§ 287 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 september 2013, § 210 
Förslag till yttrande 17 september 2013  
 
Yrkanden  
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen Dalarna (protokoll och yttrande) 
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 Diarienummer 
   KS 0254/11 
 
§ 192 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
 
Sammanfattning  
 
Nordex ansökte i april 2011 om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 
9 i miljöbalken hos Länsstyrelsen i Gävleborg. Nordex planerar att uppföra och 
driva en gruppstation om högst 19 verk. Området är lokaliserat inom området 
”Riberget” som är ett av de områden som anses vara lämpliga för 
vindkraftsetableringar i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Tornhöjden blir 100 
eller 140 meter beroende på vad som anses vara den bästa möjliga tekniken vid 
anläggningstillfället. Vindkraftverken är på 2,5 MW vardera och beräknas 
tillsammans producera cirka 7-8 GWh per år. 
 
Länsstyrelsen Gävleborg överlämnade i april 2011 ansökningshandlingarna om 
tillståndsansökan för vindkraftpark Riberget i Ljusdals kommun för att ge 
kommunen möjlighet att lämna synpunkter angående behovet av kompletteringar 
till ansökan.  
 
Synpunkterna framfördes till Länsstyrelsen i ett yttrande i maj 2011och 
kommunen ska nu lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet. Kommunen ska, om 
inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram, nu tillstyrka ansökan eller inte 
tillstyrka genom att utnyttja det så kallade kommunala vetot. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår: 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
alternativt 
 
2. Ljusdals kommun tillstyrker inte ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 

4 §. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 oktober 2013, § 216 att 
kommunfullmäktige tillstyrker ansökan i enlighet med miljöbalken 16 kap 4 §. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 313 att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0254/11 
 
§ 192 forts. 
 
Ansökan om tillstånd för vindkraftspark Riberget 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 313 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 216 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 oktober 2013 
Alternativa yttranden till länsstyrelsen 3 oktober 2013 
Kartor 
  
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Karin Jansson (MP), Yvonne Oscarsson (V),  
Maj-Britt Tönners (C) och Harald Noréus (FP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
László Gönczi (MP) och Lars Björkbom (KD): Ansökan ska avslås. 
 
Leif Hansen (SRD) och Torsten Hellström (M): Ärendet ska återremitteras så att  
större hänsyn tas till Rödtjärnsflon och Högbrännstjärnen.  
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer Björn Mårtenssons m fl yrkande mot László Gönczis 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Björn 
Mårtenssons m fl yrkande. 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD), Thomas Wandel (SRD) och Jonny Mill (SRD) till förmån för 
Leif Hansens yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen Dalarna (protokoll och yttrande) 
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 193 
 
Revidering av avfallsföreskrifter i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De reviderade föreskrifterna antas. 
 
2.  Föreskrifterna gäller från den dag då kommunfullmäktiges beslut vinner laga  
 kraft. 
 
3.  Kommunfullmäktige vill ha en lösning för dispens för fyraveckors hämtning. 
 
4.  Kommunfullmäktige vill ha en smidigare lösning för icke brännbart  
 hushållsavfall. 
 
 
Sammanfattning  
  
15 kap. 11 § miljöbalken säger att “för varje kommun skall det finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan”.  
 
Avfallsföreskrifter för Ljusdals kommun har reviderats för att bland annat 
anpassas till ändrade rutiner rörande avfallshanteringen i kommunen samt ändrad 
ansvarsfördelning kopplat till den omorganisering som skett sedan föreskrifterna 
togs fram.  
 
Avfallshanteringen utvecklas ständigt och detta kräver revidering av 
avfallsföreskrifter med jämna mellanrum för att de inte ska bli inaktuella. 
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har varit ute på samråd samt funnits 
tillgängligt på hemsidan från den 13 till den 24 maj 2013.  
 
Endast ett yttrande inkom från miljöenheten och det har beaktats och tagits in i 
föreskrifterna. Det inkomna yttrandet berör benämningen av tillsynsmyndigheten 
(§§ 4, 24, 25, 26, 29, 30 och 34) och den benämning som nu är aktuell är 
myndighetsnämnden.  
 
Ett slutligt förslag har nu tagits fram och ska antas av kommunfullmäktige för att 
det ska kunna börja gälla.  
 
Allmänna utskottet föreslår 10 september 2013, § 127 att de reviderade före-
skrifterna antas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 310 att kommunfullmäktige 
beslutar att anta de reviderade föreskrifterna. 
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 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 193 forts. 
 
Revidering av avfallsföreskrifter i Ljusdals kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 310 
Allmänna utskottets protokoll 10 september 2013, § 127 
Försättsblad 6 september 2013 
Föreskrifter för avfallshantering 6 september 2013 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Kommunfullmäktige vill ha en lösning för dispens för 
fyraveckors hämtning. 
 
Kommunfullmäktige vill ha en smidigare lösning för icke brännbart 
hushållsavfall. 
 
De reviderade föreskrifterna gäller från den dag då kommunfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons yrkande 
om att anta de reviderade föreskrifterna. Ordföranden finner att kommunfull-
mäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om att kommunfullmäktige vill ha en lösning för dispens för fyraveckors 
hämtning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om att kommunfullmäktige vill ha en smidigare lösning för icke brännbart 
hushållsavfall. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om att de reviderade föreskrifterna ska gälla från den dag så kommunfullmäktiges 
beslut vinner laga kraft. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamlingen 
Ljusdal Renhållning AB, KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0423/13 
§ 194 
 
Antagande av ny avfallstaxa  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny avfallstaxa antas och börjar gälla den 1 januari 2014. 
 
2.  Ljusdals Renhållning AB äger inte rätt att årligen reglera avgifterna i taxan.  
  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda denna fråga. 
 
Sammanfattning  
 
Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och i 
kommunala föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun. 
 
Kommunens renhållningsansvar verkställs av Ljusdal Renhållning AB som 
ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall. 
 
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering måste avfallstaxan 
justeras. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 311 att ny avfallstaxa antas och 
börjar gälla 1 januari 2014 samt att Ljusdal Renhållning AB inte äger rätt att 
årligen reglera avgifterna i taxan. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
frågan ytterligare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 311 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 144 
Protokoll 26 september 2013 
Förslag till ny avfallstaxa i Ljusdals kommun  
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering: Ljusdal Renhållning AB, Författningssamlingen, KLK 
balanslista 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

21 

 
 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 195 
 
Handläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS andra kvartalet 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
För andra kvartalet 2013 finns fyra ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär 
att det är fyra personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet vid 
ansökan om vård- och omsorgsboende.  
 
Två ärenden har vid detta rapporteringstillfälle blivit verkställda. 
 
Det första ärendet hade en väntetid på fyra månader och 23 dagar. Anledningen är 
att personen ifråga tackade nej till det första erbjudandet (som skedde inom 
tremånadersgränsen). Personen blev därefter erbjuden en ny lägenhet och tackade 
ja till denna. 
 
Det andra ärendet som är verkställt fick vänta i tre månader och tio dagar. 
Anledning var att det inte fanns lämpligt boende ledigt tidigare. 
 
I det tredje ärendet som inte är verkställt ännu tackade personen nej till erbjuden 
lägenhet inom tremånadersgränsen. Istället använder personen ifråga lägenheten 
vid växelvård och är på växelvård i tre veckor och i ordinärt boende en vecka. 
 
Det fjärde ärendet som inte är verkställt har väntat i nio månader. Anledningen till 
att beslutet inte är verkställt är att personen ifråga tackat nej till erbjuden lägenhet 
vid fyra tillfällen. Här kommer en uppföljning att göras med den sökande och god 
man i slutet av augusti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 306 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 147 
Omsorgsnämndens protokoll 29 augusti 2013, § 166 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 12 augusti 2013 
Rapportering av ej verkställda beslut 12 augusti 2013 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 196 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande parlamentarisk 
nystart i Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Helena Brink och Björn Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. 
I motionen skriver de: 
 
”Vi närmar oss allt mera en politisk härdsmälta i Ljusdals kommun. Den styrande 
minoriteten S och V (samt SRD) saknar politik för att föra kommunen framåt. 
Majoriteten brakade samman för ett år sedan och därefter har krampaktiga försök 
gjorts att få ihop den, utan att lyckas.  
 
Det politiska arbetet färgas alltför mycket av maktkamp, kränkningar, person-
relaterade konflikter och oförmåga att föra ett vettigt politisk samtal. Det räcker 
med att följa rapporteringen i lokal, regional och rikstäckande media för att 
konstatera att situationen är ohållbar. Allt detta sammantaget är direkt förödande 
både för det politiska arbetet och för befolkningens förtroendet för demokrati som 
beslutssystem. 
 
Chefer på viktiga ledande poster saknas idag, (kommunchef, skolchef med flera). 
Utan styrning och med otydliga direktiv från politiken så blir den kommunala 
förvaltningen lealös. Då det dessutom saknas tjänstemän som kan utföra och 
verkställa de fåtaliga beslut som fattas, drabbas verksamheterna mycket hårt. 
Inom skolans område har vi till exempel noterat att personal, föräldrar och elever 
känner stor oro för undervisningen i den politiska situation som råder.        
 
Centerpartiet menar att nu måste något göras. Situationen är ytterst allvarlig för 
Ljusdals kommun. Vi menar att det är dags för kommunfullmäktige att upplösa 
alla styrelser och nämnder och att samtidigt välja nya ledamöter i syfte att skapa 
en fungerande majoritet.  
 
Om inget görs fortsätter den politiska härdsmältan mandatperioden ut och de stora 
förlorarna i allt detta är förstås Ljusdals kommuninvånare, ung som gammal. 
Dessutom finns risk för att situationen smittar av sig på nästa mandatperiod 
genom att personmotsättningar förstärks och omöjliggör framtida samarbete. 
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 196 forts. 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande parlamentarisk 
nystart i Ljusdals kommun. Svar 
 
Centerpartiet anser att nu måste de största partierna (S och M) ta sitt ansvar och 
lägga de personliga motsättningarna bakom sig innan det blir för sent att ta itu 
med den destruktiva politiska situation som framkallats av ren oförmåga att 
samarbeta på ett normalt och rimligt sätt ”. 
 
Motionärerna yrkar: 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga alla ledamöter i styrelser och 

nämnder i Ljusdals kommun omgående, så att nya politiska konstellationer 
kan besätta posterna i den politiska organisationen i syfte att skapa en 
fungerande kommunledning mandatperioden ut. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 76 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att ärende om att återkalla en nämnd eller 
styrelsen ska väckas i kommunfullmäktige antingen genom en motion eller av 
kommunstyrelsen. Den första förutsättningen som måste vara uppfylld för att en 
nämnd ska återkallas är att en ny majoritet formerats i kommunfullmäktige, alltså 
en ny majoritet av partier som bestämt sig för fast samarbete under resten av 
mandatperioden. För att detta ska kunna konstateras måste något slags dokument 
presenteras i fullmäktige som gruppledarna för den nya konstellationen skrivit 
under.  
 
För att en eller flera nämnder ska kunna återkallas så krävs också att den nya 
fullmäktigemajoriteten inte har egen majoritet i en eller flera nämnder. Varje 
nämnd ska granskas för sig. I den eller de nämnder där den nya fullmäktige-
majoriteten inte har egen majoritet kan fullmäktige fatta beslut om att återkalla 
den/de nämnderna. 
 
Eftersom det i nuläget inte presenterats någon ny majoritet i Ljusdals kommun så 
kan inga nämnder återkallas. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska avslås och skriver i sitt 
övervägande att kommunfullmäktige bara kan upplösa styrelser och nämnder om 
det presenteras en ny majoritet. En ny majoritet presenteras lämpligast för 
kommunfullmäktige genom något slags dokument, underskrivet av den nya 
konstellationens gruppledare. Någon ny majoritet har i nuläget inte presenterats. 
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 Diarienummer 
   KS 0172/13 
 
§ 196 forts. 
 
Motion från Helena Brink (C) och Björn Brink (C) gällande parlamentarisk 
nystart i Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 308 att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 308 
Allmänna utskottets protokoll 8 oktober 2013, § 145 
Förslag till beslut 27 september 2013 
Yttrande från kommunchefen 5 augusti 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 76 
Motion gällande ny parlamentarisk nystart i Ljusdals kommun 18 mars 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 197 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin 
Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 

 
 

Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimrén (V), Malin Ängerå (S) och Kjell 
Nilsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Många människor i Sverige berörs av hur vi utvecklar vår kulturpolitik; 
skolbarnen, alla som är engagerade i amatörkultur och folkrörelser, publiken på 
våra privata och offentliga kulturinstitutioner och naturligtvis de kulturellt 
yrkesverksamma. 
 
Kulturen har ett egenvärde. Kultur kan aldrig reduceras till att vara ett 
näringspolitiskt verktyg i syfte att öka den svenska bruttonationalprodukten. 
Kulturpolitik bottnar i frågan om vilket framtida samhälle det är vi vill ha. Vi tror 
på det öppna, demokratiska, kreativa, nyfikna, jämlika, dynamiska och 
framtidsinriktade samhället. Därför vill vi också ha en stark kulturpolitik som 
skapar förutsättningar för ett sprudlande kulturliv och många människors 
delaktighet. Genom att investera i människovärdet lägger vi grunden för ett 
framgångsrikt Ljusdal. 
 
Alla människor är kreativa. Alla är inte konstnärer - men alla har en förmåga till 
skapande. Vår skaparkraft är en resurs som samhället bör ta till vara på bästa sätt. 
Alla ska kunna komma i kontakt med konstnärliga verksamheter. Det har ett värde 
i sig att fördjupa förståelsen av konsten och att utveckla den egna konstnärliga 
förmågan. Men kontakten med konsten stimulerar även vår kreativitet på andra 
områden i arbets- och samhällslivet. 
 
Vi är övertygade om att ett kulturliv som kommer alla medborgare till del kräver 
insatser från samhällets sida. 
 
Kulturpolitik är en viktig demokratisk fråga. Vi anser att alla skall ha möjlighet att 
utöva och ta del av kultur i alla dess former och att kultur skall vara en naturlig 
del av livet. Det ger människor möjlighet att ta ställning, vara delaktiga i 
samhällslivet och få möjlighet att kunna påverka utvecklingen. Kulturen blir en 
mötesplats där människor växer. 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 197 forts. 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin 
Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden. Svar 
 
Vi tror att ett Kulturhus, ett hus fyllt av kultur, skulle kunna vara en levande arena 
för möten och skapande. Ett kulturhus skulle kunna vara en samlingsplats för 
olika former med möjlighet till utställningar, olika arrangemang, kurser och 
föreställningar med tillgång till arbetsrum för olika konstnärliga uttryck. I ett 
kulturhus ges engagerade invånare förutsättningar till vidare utveckling. Där kan 
även föreningar, studieförbund och andra aktiva intressegrupper medverka.” 
 
Motionärerna vill utreda förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i någon av 
kommunens redan befintliga lokaler, eller utreda förutsättningarna att skapa ett 
kulturhus i anslutning till Ljusdals Museums framtida lokaler.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 68 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till 
samhällsutvecklingsförvaltningen samt till kommunchefen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen ser 
nedan redovisade alternativa möjligheter att utreda förutsättningarna för skapandet 
av ett ”kulturhus” i någon av kommunens redan befintliga lokaler. 
 
Alternativ 1 
Utreda möjligheter och förutsättningar att vid området kring Slottegymnasiet 
skapa en organisatorisk lösning i redan befintliga lokaler, enligt samma 
konceptmodell som ”EstradLjusdal” (kommunen i en koordinerande roll/funktion 
i samverkan med lokala externa aktörer inom kulturområdet). Utomordentliga 
verksamhetslokaler finns redan på området för alla typer av kulturella 
verksamheter, såsom exempelvis musik, dans, drama, foto, bildkonst, 
konsthantverk, bibliotek/litteratur/skrivande, textildesign och så vidare. Även 
faciliteter som café med scen samt reception finns i lokalerna. Dessutom pågår för 
närvarande en projektering inför en eventuell ombyggnad/renovering av Aulan, i 
syfte att skapa kommunens nya ”kulturscen”. Dessa lokaler nyttjas idag i princip 
endast under dagtid/skoltid och står helt outnyttjade under sena eftermiddagar, 
helger och under samtliga skollov. Ett effektivare utnyttjande av dessa lokaler och 
faciliteter på tider utöver skoltid skulle kunna skapa ett ”kulturcentrum” i Ljusdal 
av högsta rang med möjligheter till verksamheter inom alla konstformer, samlat 
på ett och samma ställe.  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-11-18 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

27 

 
 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 197 forts. 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin 
Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden. Svar 
 
Alternativ 2 
Inventera det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att utreda om det finns andra 
befintliga lokaler som efter anpassning/ombyggnation skulle kunna vara aktuella 
för denna typ av samlad verksamhet inom alla konstformer. 
 
Kommunchef Claes Rydberg föreslår i sitt yttrande att kommunledningskontoret  
uppdras att tillsätta en grupp bestående av företrädare för såväl kommunen som 
aktiva inom kulturlivet för att utreda förutsättningarna att skapa ett kulturhus i 
någon av kommunens redan befintliga lokaler, alternativt i anslutning till Ljusdals 
Museums framtida lokaler.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att förslaget om att utreda 
förutsättningarna för att skapa ett kulturhus i kommunens befintliga 
fastighetsbestånd eller i Ljusdals Museums framtida lokaler enligt motionen från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifalles. 
 
Ett kulturhus kan fungera som en mötesplats för skapande och en samlingsplats 
för utställningar, arrangemang, kurser och föreställningar. 
 
Kultur i alla dess former ska vara en naturlig del av livet. Med en målsättning om 
att allas möjlighet för att kunna påverka samhällsutveckling ska vara en 
verklighet, krävs också ett offentligt ansvarstagande för kulturfrågor. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 oktober 2013, § 230 att motionen bifalles 
under förutsättning att befintliga lokaler kan användas i enlighet med samhälls-
utvecklingsförvaltningens och kommunchefens förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 31 oktober 2013, § 309 att motionen bifalles. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 31 oktober 2013, § 309 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 oktober 2013, § 230 
Förslag till beslut 27 september 2013 
Yttrande från kommunchefen 2 juli 2013 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 68 
Motion om att investera i skapande för framtiden 11 mars 2013 
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 Diarienummer 
   KS 0117/13 
 
§ 197 forts. 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Erika Larsdotter Thimren (V), Malin 
Ängerå (S) och Kjell Nilsson (S) om att investera i skapande för 
framtiden. Svar 
 
Yrkanden 
 
Kjell Nilsson (S), Roland Bäckman (S), Erika Larsdotter Thimrén (V), Malin 
Ängerå (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag att 
bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
KS beredning 
KLK balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 198 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
säkerheten och tryggheten för medborgarna i Los förbättras. 
 
Förslagsställaren föreslår att kommunen återställer borttagen vägbelysning och 
uppdaterar den till en mer energieffektiv belysning samt att den påbörjade gång- 
och cykelvägen inom Los färdigställs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013, § 69 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande: 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen jobbar enligt den gatubelysningspolicy som 
antagits i kommunfullmäktige. Denna policy anger att det ska finnas minst tre 
bebodda hushåll inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar 
mot varandra eller åtskiljs enbart av väg) för att kommunal belysning ska vara ett 
alternativ. 

I Ljusdals kommun har ett antal belysningsanläggningar rivits under de senaste 
decennierna. På många av platserna har hushållen inte längre bofasta ägare utan 
nyttjas numera som fritidshus. Den belysningspolicy som antagits får anses 
grunda sig på dagens situation och inte blicka bakåt. Därför kommer önskemål 
om nyuppsättning av belysning behandlas utifrån policyns avsnitt om 
”Kompletterande belysning” som anger: 
 

”För områden med statlig väghållning ska ansökan om kompletterande 
belysning lämnas till Trafikverket. Om Trafikverket nekar kan en ansökan 
lämnas till kommunen som genom politiskt beslut godkänner eller avslår 
ansökan. Det kommunala bolaget Ljusdal Elnät AB blir i så fall ägare av 
belysningen. För att belysning ska uppföras krävs att minst tre bebodda hushåll  
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 198 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los. Svar 
 

finns inom ett område av samlad bebyggelse (där tomterna gränsar mot 
varandra eller åtskiljs enbart av väg).” 

I Los har två anläggningar raserats de senaste åren, dels i Karlfors och dels vid 
Milberget. På dessa platser finns inte tre bebodda hushåll som gränsar till 
varandra, varför uppförande av belysning på platserna inte finner stöd i policyn.  

När det gäller gång- och cykelvägen är det Trafikverket som ansvara för denna 
och de fortsatta planerna. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag ska anses besvarat 
och skriver i sitt övervägande att enligt av kommunfullmäktige antagen 
gatubelysningspolicy ska det finnas minst tre bebodda hushåll inom ett 
område av samlad bebyggelse för att kommunal belysning ska vara ett 
alternativ. Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott har delegation på 
att fatta beslut i gatubelysningsfrågor. 
 
När det gäller gång- och cykelväg är det Trafikverket som ansvarar för 
denna och de fortsatta planerna. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 september 2013, § 203 att 
medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 oktober 2013, § 285 att medborgarförslaget 
anses besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 oktober 2013, § 285 
Förslag till beslut 30 juli 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 maj 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2013, § 69 
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten och tryggheten för medborgarna i 
Los, 8 mars 2013 
 
Vid sammanträdet medverkar förslagsställaren och informerar ytterligare om sitt 
medborgarförslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0115/13 
 
§ 198 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att förbättra säkerheten och tryggheten för 
medborgarna i Los. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0471/13 
 
§ 199 
 
Medborgarförslag gällande elstolpar för elbilar till kommunen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande elstolpar för 
elbilar. 
 
Förslagsställarna skriver: 
 
”Elbilen är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av 
batterier. Räckvidden är beroende av hur mycket energi batteriet kan lagra. Dessa 
batterier behöver laddas kontinuerligt och antalet laddningsplatser ökar i Sverige. 
 
Elbilen minskar förbrukningen av fossila ämnen och därav också den farliga 
koldioxiden och är därför en miljövänlig bil. Elbilens försäljning ökar, men tyvärr 
inte i takt med antalet laddningsstationer. Eftersom vi vill verka för en bättre miljö 
i vår kommun vill vi också öka möjligheten att använda elbilen, för våra med-
borgare och för våra besökare. Vi vill därmed lämna ett medborgarförslag om att 
Ljusdals kommun ska tillgodose det framtida behovet av flera laddningsstationer, 
så kallade elstolpar. 
 
Eftersom laddningen tar ca 30-40 minuter önskar vi att dessa ska placeras där 
bilägaren kan göra sina inköp eller vid ett fika- eller restaurangbesök. Förslag på 
platser kan vara: Järnvägsstationen i Ljusdal, järnvägsstationen i Järvsö, 
busstationen och ICA Delins i Färila, Coop i Ljusdal och ICA Supermarket i 
Järvsö.” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 200 
 
Kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, remissvar. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunen har av Region Gävleborg inbjudits att lämna yttrande över det så 
kallade Kompetensprogrammet. Programmet är ett genomförandeprogram kopplat 
till den Regionala Utvecklingsstrategin, Nya möjligheter, och är indelat i 
huvudområdena Förutsättningar för lärande, Utbildning och Kompetens-
försörjning. 
 
Yttrande skulle ursprungligen ha inlämnats senast den 30 september. Efter 
förfrågan har tiden förlängts till 10 oktober.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därför 10 oktober 2013, § 282 att anta kommun-
ledningskontorets förslag till yttrande och skicka det till Region Gävleborg. 
Kommunstyrelsens beslut sänds till kommunfullmäktige för kännedom 
 
Av förslag till remissyttrande framgår: 
 
Målområde utbildning 
 
För att ytterligare betona behovet av lokalt genomförd utbildning genom 
Högskolan Gävleborg anser vi att ett nytt mål bör tillföras. 
 
I Gävleborg tar den regionala högskolan ett stort regionalt ansvar och deltar 
aktivt i arbetet med att skapa ett bredare intresse jämte större utbud av 
studiemöjligheter. 
 
Indikator på detta mål skulle kunna vara: 
Antal lokala studieplatser i länets kommuner. 
 
Liksom utgåvan vill vi betona betydelsen av effektiva valideringsinsatser. Den 
föreslagna indikatorn, ”Möjlighet till validering” bedömer vi vara otydlig och 
sannolikt svår att mäta. En tydligare indikator bör användas.   
 
Målområde Kompentensförsörjning 
 
I den tidigare remissutgåvan, endast riktad till tjänstemän, ingick målet: 
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 Diarienummer 
   KS 0371/11 
 
§ 200 forts. 
 
Kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, remissvar. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
I Gävleborg fungerar den regionala högskolan som en motor i utvecklings- och 
innovationsområdet. 
 
Målet har nu utgått men vi anser att det har relevans och bör återinföras. Vi 
föreslår dock en komplettering med följande indikator: 
 
Antal utvecklings- och innovationsaktiviteter i länets mindre kommuner.” 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 oktober 2013, § 282 
Kommunledningskontorets förslag till remissyttrande 25 september 2013 
Kompetensprogram- remissversion 28 augusti 2013  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0434/13 
 
§ 201 
 
Avsägelse från Maria Andersson (S) gällande sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden. Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maria Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i  
    omsorgsnämnden. 
 
2. Peter Engdahl (S) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden. 
 
3. Maria Andersson (S) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 
 
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maria Andersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.  
 
Ordförande frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Peter Engdahl (S) väljs till ny ledamot. Eftersom 
Peter Engdahl har varit ersättare i omsorgsnämnden föreslås att Maria Andersson 
(S) istället väljs till ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäk-
tige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Maria Andersson 
Peter Engdahl 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0409/13 
 
§ 202 
 
Fyllnadsval efter Bengt Persson (SRD) som nämndeman vid Hudiksvalls 
Tingsrätt 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Elisabeth Collin (SRD) väljs till ny nämndeman. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bengt Persson (SRD) har av Hudiksvalls tingsrätt beviljats entledigande från sitt 
uppdrag som nämndeman. Fyllnadsval ska därför ske. 
 
Leif Hansen (SRD) föreslår att Elisabeth Collin (SRD) väljs till ny nämndeman. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Elisabeth Collin (protokoll och personuppgifter) 
Hudiksvalls Tingsrätt 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0498/13 
 
§ 203 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin 
Ängerå (S) gällande inställda sammanträden med utbildningsnämnden 
och dess arbetsutskott 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Frågan får framställas och svar ska lämnas på kommunfullmäktiges  
 sammanträde i december månad. 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till utbildningsnämndens ordförande  
Malin Ängerå (S). I frågan skriver han: 
 
”Den 28 oktober blev vi i nämnden delgivna ditt beslut att ställa in följande 
sammanträden AU 4/11, UN 20/11 och AU 25/11. 
 
Jag anser att beslutet är illa genomtänkt och kommer i ett olyckligt skede i 
nämndens arbete. Vi har via nätet kommunicerat om detta och som du vet har jag 
problematiserat de förklaringar som du har avgivit där. På de synpunkter som jag 
där framfört har jag inte fått några svar. 
 
Jag tycker faktiskt inte att det räcker med en förklaring som något slags 
kommuniké inte ens om presidiet, d v s du och Torsten Hellström, var överens om 
beslutet. Vi har många politiska frågor vi borde hantera, diskutera, avgöra, utreda 
och informeras om. Jag gav en kort lista då och här kommer kortare. 
 

1. Konsekvensen av kommunstyrelsens budgetförslag på 8 miljoner under 
vårt äskande 

2. Utvecklingen av ”Hela Sverige ska Levas” projekt i Ramsjö 
3. Genomlysning av våra kostnader i relation till standardkostnader (Se 

separat fråga) 
4. Fullföljande av verksamhetsplaneringen i årets budget, exempelvis frågan 

om marknadsföring av gymnasieprogram 
5. Genomgång av nuläget vad gäller tillgång på lokaler respektive lokaler vi 

inte borde ha kvar 

Jag kan göra listan riktigt lång. 
Om jag har förstått situationen rätt så har förvaltningen ovanligt hög belastning 
just nu bl.a. på grund av många nyanlända elever och barn till kommunen som 
måste beredas lämplig undervisning och skolmiljö. Det kan möjligen uppfattas 
som ett hinder, men som jag ser det är det snarare en extra viktig orsak till att 
nämnden har sammanträden då vi faktisk har en politikerstyrd skola och inga  
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 Diarienummer 
   KS 0498/13 
 
§ 203 forts. 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin 
Ängerå (S) gällande inställda sammanträden med utbildningsnämnden 
och dess arbetsutskott 
 
politiskt beslutade riktlinjer för hanteringen, i varje fall inte i vår nämnd som jag 
känner till. 
 
Min fråga: Hur kommer det sig att du trots det jag har anfört och trots den 
kommunikation vi har haft, inte kallar nämnden mer en enda gång fram till 
årsskiftet? Det hör ju också till saken att det dessutom dröjer extra länge med 
nästa nämnd i början på januari. 
 
Anser du att du har delegation på att företräda nämnden i så viktiga frågor eller är 
inte heller du inblandad?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Eftersom klockan passerat 22:00 och kommunfullmäktige, enligt sin arbets-
ordning, bör avsluta sammanträdena vid den tidpunkten, frågar ordföranden 
fullmäktige om svar kan lämnas på decembersammanträdet. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi  
Malin Ängerå 
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 Diarienummer 
   KS 0496/13 
 
§ 204 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin 
Ängerå (S) gällande kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2012 om att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att genomlysa sin verksamhet med 
avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. Svar ska lämnas på decembersammanträdet. 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till kommunfullmäktige. I frågan skriver han: 
 
”Gällande Fullmäktiges beslut 18 juni 2012: ”Uppdrag ges till 
utbildningsnämnden att genomlysa sin verksamhet med avseende på avvikelser i 
förhållande till standardkostnader ” 
 
Trots att detta uppdrag beslutades för snart 1 ½ år sedan är det fortfarande inte 
verkställt. Både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har fått en 
föredragning där ekonomichef Nicklas Bremefors presenterade att det i stora drag 
handlar om att vår kommun har relativt andra en hög personaltäthet inom 
barnomsorgen. Motsvarande analys har inte gjorts för Slottegymnasiet vad jag vet.  
Bremefors utredning har inte gått in på djupet gällande merkostnaderna och var 
eller varför de har uppstått. Kanske är det endast frågan om vilken kvalité vi vill 
upprätthålla. Slutsatser är i nuläget svårt att dra om detta.  
 
Det stora problemet, som jag upplever det, handlar om hur kommunstyrelsen ser 
på frågan. Detta kan man bl.a. se av följande formulering i budgetförslaget för 
verksamhetsåret 2014: ”Utbildningsnämnden har lämnat ett budgetförslag på ram. 
Nämnden har därutöver äskat 8 miljoner kronor i ramökning. Budgetberedningen 
föreslår, utifrån jämförelser med standardkostnad och det tidigare beslut som 
fullmäktige fattat att nämnden skall genomlysa sin verksamhet, att ingen 
ramökning görs.” 
 
Trots att nämnden har visat på stora och viktiga behov utöver angiven ram så 
överväger kommunstyrelsen inte detta. De hänvisar inte i första hand till 
kommunens svaga ekonomiska läge utan till en genomlysning som de inte anser 
är fullföljd trots 1 ½ år på nacken.” 
 
László Gönczi (MP) ställer följande frågor: 
 

1. Hur kommer det sig att det tar så lång tid? 
2. När planerar du att ta upp ärendet i nämnden så att genomlysningen kan fullföljas och 

avrapporteras till fullmäktige? 
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 Diarienummer 
   KS 0496/13 
 
§ 204 forts. 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till utbildningsnämndens ordförande Malin 
Ängerå (S) gällande kommunfullmäktiges beslut 18 juni 2012 om att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att genomlysa sin verksamhet med 
avseende på avvikelser i förhållande till standardkostnader  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Eftersom klockan passerat 22:00 och kommunfullmäktige, enligt sin arbets-
ordning, bör avsluta sammanträdena vid den tidpunkten, frågar ordföranden 
fullmäktige om svar kan lämnas på decembersammanträdet. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 Malin Ängerå 
 László Gönczi  
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 Diarienummer 
   KS 0495/13 
 
§ 205 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun tar initiativ till en nationell 
insamling till Cancerfonden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. I medborgarförslaget 
föreslås att 
 

1. Ljusdals kommun tar initiativ till en nationell insamling till Cancerfonden. 
2. Ljusdals kommun beslutar att skänka 1 000 kronor i månaden under ett års 

tid och utmanar landets samtliga kommuner att fatta samma beslut. 
3. Insamlingen avslutas med en manifestation där Ljusdals breda kulturliv 

kan bidra till en enande och fantastisk fest där inslagen kan fördelas i 
kommundelarna och på många olika ”scener”. 

 
Invånarna i kommunen kan förstärka insamlingen genom att frivilligt skänka från 
20 kronor i månaden under samma år. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ks beredning 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0465/13 
 
§ 206 
 
Medborgarförslag gällande ansvar för Mariavägen, Tallåsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nio fastighetsägare och representanter för fastigheter angränsande till Mariavägen 
i Tallåsen och med utfarter till denna, har lämnat ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställarna anser att det är kommunen som äger Mariavägen och därmed 
ska ansvara för renovering och plogning av vägen. 
 
Förslagsställarna vill ha svar om kommunen åtar sig detta ansvar. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till kommun-
styrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ks beredning 
Förslagsställarna 
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 Diarienummer 
   KS 0491/13 
 
§ 207 
 
Avsägelse från Urban Sundström (M) som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Urban Sundström (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  
 kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Urban Sundström (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Urban Sundström 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Förtroendemannaregister  
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 Diarienummer 
   KS 0473/13 
 
§ 208 
 
Avsägelse från Eva Steen-Andreassen (S) av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och 
ersättare i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Eva Steen-Andreassen (S) beviljas avsägelse från sina uppdrag som ledamot i  
 kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i  
 valnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Eva Steen-Andreassen (S) har begärt avsägelse från sina uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i  
valnämnden. 
 
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Eva Steen-Andreassen 
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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