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Övriga deltagande  Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
 
Utses att justera Maria Andersson, Torsten Hellström 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-04-03 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  36-59 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Ulla-Britt Gidemalm 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Maria Andersson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Torsten Hellström 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-26 
 
Datum för anslags upprättande 2012-04-04 
 
Datum för anslags nedtagande 2012-04-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§ 36 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 37 
 
Justerare 
 
Maria Andersson (S) och Torsten Hellström (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 3 april 2012, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 38 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 mars 2012. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 mars 2012 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda två motioner och 
en fråga får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen Gävleborg har utsett Desiré Eriksson (M) 
till ny ledamot i kommunfullmäktige. Valet gäller till och med 31 oktober 2014. 
Länsstyrelsen har även utsett Marie -Louise Hellström (M) och Sven Ljung (M) 
till nya ersättare. Valen gäller till och med 31 oktober 2014. 
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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 och frågestunden avslutas. 
 
§ 39 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Karin Jansson (MP) ställer en fråga om antalet ungdomar som får sommarjobb via 
kommunen 2012. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman svarar på frågan. 
 
Helena Brink (C) ställer en fråga om anhörigstöd. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan. 
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§ 56  Fråga från Bodil Eriksson (FP)  till kommunstyrelsens ordförande gällande tillgång av 
tomter/hus i kommunen ............................................................................................................ 37 
§ 57  Motion från Leif Hansen (SRD) m fl om projekt för prova - på - arbete ........................ 39 
§ 58  Motion från Leif Hansen (SRD) m fl om att  inrätta ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals 
kommun .................................................................................................................................... 40 
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(Ljusdalsbygdens museum) för 2012 ....................................................................................... 41 
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 Diarienummer 
   KS 0074/12 
 
§ 40 
 
Ljusdal Energikoncern, ansökan om kommunal borgen 
 
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 86  
 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall  
 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 mkr,  
 jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall  
 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 mkr,  
 jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall  
 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 mkr, jämte  
 därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall 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 mkr,  
 jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall  
 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 25  
 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall  
 beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Sammanfattning 
 
I styrelsebeslut 2011-12-13 § 3 E; har styrelsen i Ljusdal energikoncern beslutat 
om ett samlat framtida borgensbehov om 750 mkr för koncernen på tio års sikt. 
Utifrån Kommuninvest krav på borgensbeslut bör detta behandlas som en 
ramborgen. (Lika som tidigare beslutats för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 
Servicehus) 
 
Kommunchefen anser i tjänsteskrivelse 22 februari 2012 att en ramborgen på 750 
mkr för att täcka lånebehov med tio års framförhållning inte är att förorda utan  
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 Diarienummer 
   KS 0074/12 
 
§ 40 forts. 
 
föreslår en ramborgen som täcker nuvarande beslutad borgen samt behov av 
utökad borgen utifrån fattade investeringsbeslut. Behov om ytterligare utökning 
av borgen måste därmed åter till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Utifrån kommunchefens förslag har bilagd skrivelse från Energikoncernens VD 
daterad 2012-02-17 inkommit.  
 
Kommunchefen föreslår att Ljusdal Energikoncern styrelse förtydligar sina beslut 
utifrån detta förslag och kompletterar handlingarna med styrelseprotokoll inför 
beslut i kommunfullmäktige. 
 
Totalt nuvarande beslutad borgen för koncernen är 406 mkr. Ökningen utifrån 
fattade investeringsbeslut är 195 mkr. Sammanlagd borgensram för koncernen är 
601 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 81 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 22 februari 2012 
Skrivelse från Ljusdal Energiföretag AB 17 februari 2012 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 21 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energikoncern 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 41 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering i Tandsjö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Då kommunen har ställt sig positiv till vindkraftsetableringar i området och 

området inte mött större motstånd under samrådet för det tematiska tillägget till 
översiktsplanen tillstyrks etableringen enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 

 
Sammanfattning  
 
WPD har ansökt om att uppföra max 12 verk med en totalhöjd av 180 meter. 
Anläggningen planeras 9 kilometer väster om Tandsjöborg.  
 
WPD har nu lämnat in den sista delen av sin ansökan och kommunen måste nu 
bestämma om anläggningen tillstyrks eller inte i enlighet med 4 § 16 kap 
Miljöbalken: 
 
”Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där 
anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det”. 
 
Området ligger inom riksintresseområde för vindkraft, friluftsliv och skyddade 
vattendrag (Voxnan uppströms Vallhaga). Etableringen bedöms inte påverka 
riksintressenas syften negativt. 
 
De planerade verken ligger 9 kilometer från byn Fågelsjö och Fågelsjö 
Gammelgård som är nominerad till UNESCO:s världsarvslista. Vindkraftverk 
kommer att synas från udden söder om gammelgården men väntas bli skymd av 
vegetation och byggnader invid själva gammelgården.  
 
I byn Fågelsjö kommer vegetation att skymma de flesta verk. 
 
Området ligger till sin helhet inom det område som i arbetet med kommunens 
vindkraftsplan utpekas som lämpligt för vindkraft. Området fick ingen större 
kritik från kommunmedborgare under samrådet till översiktsplanen. Ljusdals  
kommun är därför i grunden positivt inställd till en vindkraftsetablering i detta 
område. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2012, § 10 att 
kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka etablering. Utskottet beslutade 
dessutom att ärendet ska kompletteras med yttrande från länsstyrelsens 
kulturenhet, om huruvida vindkraftparken kommer att synas från Fågelsjö 
Gammelgård eller inte, innan det kan tas upp i kommunstyrelsen. 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 41 forts. 
 
I yttrande från Länsstyrelsens kulturenhet framgår att Länsstyrelsen i sitt yttrande 
gällande översiktsplanen avrådde från denna etablering beroende på närheten till 
Fågelsjö Gammelgård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2012, § 53 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 48 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2012, § 10 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse inklusive karta 3 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Maj-Britt Tönners 
(C) och Karin Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag att tillstyrka 
etableringen. 
 
Harald Noréus (FP), Jonny Mill (SRD) och Bodil Eriksson (FP): Etableringen 
avstyrks i avvaktan på det tematiska tillägget. 
 
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras så att kommunfullmäktige kan få 
bättre beslutsunderlag i ärendet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att återremissen ska avslås, Nej-röst för att återremissen ska bifallas. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 29 Ja-röster mot 9 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige 
beslutat att avslå László Gönczis yrkande om återremiss. Ärendet ska därmed 
avgöras idag. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande om att tillstyrka etableringen 
mot Harald Noréus m fl yrkande om att avstyrka etableringen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutat att tillstyrka etableringen. 
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 Diarienummer 
   KS 0381/10 
 
§ 41 forts. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att tillstyrka etableringen, Nej-röst för att avstyrka etableringen. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 28 Ja-röster mot 10 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfull-
mäktige beslutat tillstyrka etableringen. Se separat omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Bodil Eriksson (FP), Harald Noréus (FP), Maud Jonsson (FP), Benny Bergström 
(SD), Sylvia Olsson (KD), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD) och Marie Mill 
(SRD) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande och vidareförmedling till 
sökanden 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-03-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

12 

 Diarienummer 
   KS 0035/11 
 
§ 42 
 
Detaljplan för fastigheten Slotte 5:4, "Bryggeriet" - antagandeförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Slotte 5:4 ”Bryggeriet” antas.  
 
 
 
Sammanfattning  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad byggrätt för centrumverksamhet 
på mark som i gällande detaljplan är förlagd med byggförbud. Detaljplanen 
avlägsnar även en outnyttjad byggrätt för boende. Markanvändningen föreslås 
ändras från handel till centrum.    
 
Planområdet är beläget i Ljusdals östra del, direkt öster om brandstationen i 
anslutning till Norra Järnvägsgatan och Molinsgatan. 
 
Den utökade byggrätten föreslås till viss del kunna utföras i två våningar, på mark 
som i gällande detaljplan är avsatt för parkering. Inom den planlagda parkerings-
ytan återfinns den gamla gårdsbyggnaden till bryggeriet. Den utökade byggrätten 
medför sannolikt att gårdsbyggnaden ersätts av en ny tillbyggnad. Utförandet av 
denna ska ske med hänsyn till bryggeribyggnaden.  
 
Detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har under tiden 
20 oktober 2011 till 18 november 2011 varit föremål för samråd. Detaljplanen kan 
härmed överlämnas för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 98 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 33 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 februari 2012 
Antagandehandlingar 11 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S), Kenneth Forssell (V), Maj-Britt Tönners (C), Jonny Mill 
(SRD) och Benny Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0035/11 
§ 42 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons m fl 
yrkande om att anta planen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0055/12 
 
§ 43 
 
Plan för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Planen för hantering av extraordinära händelser, Krisledningsplan, antas. 
 
2.  Under punkt 4.2.2 ska tillföras att bekräftelse ska ske. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det offentliga har ett ansvar att samordna samhällets säkerhet. Kommunen ska 
planera för hur en extraordinär händelse ska ledas, hur berörda ska informeras och 
på vilket sätt samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under nämnda förhållanden.  
 
Ljusdals kommuns reviderade plan för hantering av extraordinära händelser har 
som utgångspunkt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. Uppgifter 
som framkommit i kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör ett viktigt 
underlag till planen.  
 
I dokumentet framgår hur kommunens ledningsfunktion ser ut under sådana 
förhållanden och på vilket sätt krisledningsnämnden med dess stödfunktioner är 
organiserad. Den innehåller ingen information på detaljnivå eftersom den då 
kunde bli otymplig och svår att använda vid en verklig händelse. Detaljplanering 
skall ske ute i respektive förvaltning och bolag.  
 
Planen innehåller inte några uppgifter som endast gäller höjd beredskap. Vid ett 
annat säkerhetspolitiskt läge kan den kompletteras och anpassas till att även vara 
kommunens plan för höjd beredskap. Med höjd beredskap avses här skärpt 
beredskap eller högsta beredskap enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att planen för hantering av 
extraordinära händelser, Krisledningsplan, antas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 100 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2012, § 32 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 
Bilaga A Utbildnings- och övningsplan mandatperioden 2011-2014 
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 Diarienummer 
   KS 0055/12 
 
§ 43 forts.. 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), László Gönczi (MP) och Lars Molin (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar fk 
Olle Björk 
Författningssamlingen (efter revidering) 
Anna Kjellander fk 
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 Diarienummer 
   KS 0147/08 
 
§ 44 
 
Slutredovisning projekt Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  Projektet anses därmed avslutat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Projekt ”Stenegård LLL – Lekande, Läkande, Lärande” har bedrivits under åren 
2008-2010. Syftet med projektet var att befästa Stenegårds roll som ett av 
Hälsinglands främsta turistmål och en dragare för besöksnäringen i hela regionen. 
Avsikten har varit att genom riktade satsningar på några avgränsade områden höja 
gårdens turistiska profil. Detta skulle möjliggöra en övergång från drift i 
kommunal regi till drift på kommersiella villkor genom ett bolag bildat av ett 
privat företag (Propus AB), en ideell förening (Järvsö Hembygdsförening) och en 
offentlig institution (Folkteatern Gävleborg). Slutredovisning och utvärdering av 
projektet har gjorts. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 30 maj 2011 för klargörande av 
slutrapporten, enkel utvärdering, ansvar och ekonomisk redovisning. 
 
Nu finns den ekonomiska redovisningen bilagd till handlingarna. 
 
Ärendet har till kommunstyrelsens möte kompletterats med skrivelse gällande 
ekonomin samt klargörande av hur ansvaret fördelar sig mellan projektgruppen, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 32 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 1 januari 2012  
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 148 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2011, § 94 
Allmänna utskottets protokoll 8 mars 2011, § 25 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S) och Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0147/08 
 
§ 44 forts. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0241/11 
 
§ 45 
 
Kvartalsrapport kvartal 3: Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger omsorgsnämndens kvartalsrapport för kvartal 4, 2011– SoL och LSS 
över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§SoL 
samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LS och Individrapport för 
kvartal 4, 2011 – LSS över ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0325/11 
 
§ 46 
 
Kvartalsrapport kvartal 4: Ej verkställda beslut SoL och LSS 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde 
kvartalet 2011 enligt SoL och LSS. SoL-besluten avser 14 ansökningar om 
särskilt boende. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0048/12 
 
§ 47 
 
Interpellation från Bodil Eriksson (FP) till kommunalrådet Roland 
Bäckman (S) gällande subventionerade hyror på Stenegård. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bodil Eriksson (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Bäckman (S) där hon ställer följande frågor: 
 
1.  Har Ljusdals kommun upprättat nya hyresavtal med hyresgästerna på 

Stenegård? 
 
2.  Är hyresnivåerna för uthyrda lokaler på Stenegård markandsmässiga? 
 
3.  Anser du att det finns synnerliga skäl för att restaurangverksamheten på 

Stenegård endast betalar 3 000 kronor/månad för 350 m2 uppvärmda lokaler? 
 
4.  Anser du att Ljusdals kommun otillbörligt gynnat restaurangverksamheten på 

Stenegård med hänvisning till kommunallagen 2 kap 8 §? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman har svarat på interpellationen: 
 
1. Ljusdals kommun övertog gällande hyresavtal i samband med att samarbetet med 
tidigare ansvarig förvaltare av fastigheterna avslutades. Nuvarande hyresavtal har 
olika löptider där flera hyresgäster hyr årsvis men bara har verksamhet sommartid. 
Nya avtal upprättas lämpligen när de gamla löper ut  
 
2.  Då hyresnivån inte är satt utifrån ett kvadratmeterpris och lika för alla olika 
hyresgäster, är det svårt att generellt avgöra om den är marknadsmässig. Om man 
med marknadsmässig menar nivåer utifrån rådande hyresnivå i Järvsö eller utifrån 
hur attraktivt det varit att få olika intresserade hyresgäster till Stenegården är också 
viktigt i sammanhanget 
 
3. Synnerliga skäl kan i så fall vara att vi övertagit hyresavtal från annan huvudman 
och därför måste göra en omförhandling av avtal när nu kommunen åter är 
hyresvärd. En viktig förutsättning för att skriva nya hyreskontrakt är avgörandet om 
Stenegårds framtid, som är under politisk bearbetning.  
 
Restaurangen betalar för övrigt 5500:-/ mån för 280 kvm. 
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 Diarienummer 
   KS 0048/12 
 
§ 47 forts. 
 
4. Jag anser att vi snarast efter beslut om Stenegårds framtid måste se över alla 
hyresavtal, om vi ska fortsätta vara huvudman för fastigheterna, inte minst för att 
säkerställa att kraven i kommunallagen följs. 
 
Bodil Eriksson (FP) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (FP), Roland 
Bäckman (S), Helena Brink (C) och Lars Molin (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Roland Bäckman 
Bodil Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0086/12 
 
§ 48 
 
Interpellation från Ingrid Olsson (C), till kommunstyrelsens ordförande 
gällande Turistbroschyr 2012. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon: 
 
”Kommunens turistbroschyr för år 2012 har kommit. På framsidan står 
Hälsingland i stället för Ljusdals kommun! 
 
Vänder på bladet och ser då registret. Där ska kommunens alla orter finnas 
representerade är det tänkt, men jag saknar Los. Först på sidan 31 i broschyren 
finns Los med och då tillsammans med Orsa finnmark. Orsa finnmark är ingen ort 
och Los ligger inte i Orsa finnmark. Det finns dessutom fler felaktigheter i 
broschyren. 
 
Jag ställde en fråga om turismen i kommunen till kommunalrådet i januari 2011 
och fick svar i maj 2011. I det svaret står bland annat –” Utbudet kommer att vara 
uppdelat på respektive ort i samma broschyr”. Så är ju inte fallet och därför har 
jag frågor igen till kommunalrådet. 
 

1. Varför står Hälsingland och inte Ljusdals kommun på framsidan? 
2. Vem/vilka bestämmer hur turistbroschyren utformas? 
3. Hur/varifrån hämtas information till materialet? 
4. Har turismstrategin blivit presenterad för kommunen och i så fall när? 

 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på 
interpellationen:  
 
1. Enligt ett gemensamt beslut mellan hälsingekommunerna beslutas för varje år 
hur layouten ska se ut. För 2012 ska Hälsingland stå längst upp, ortsnamn och 
årtal nedanför. På baksidan ska Hälsingebocken finnas med. 
 
2. Beslutet tas av turistcheferna i landskapet. 
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 Diarienummer 
   KS 0086/12 
 
§ 48 forts. 
 
3. Grundmaterialet kommer från föregående år när det gäller information från 
respektive kommundel och icke kommersiella sevärdheter. Information från 
anläggningar kommer från respektive anläggning. 
 
4. Turismstrategin är under bearbetning och är enligt förslag tänkt att 
sammanvävas med den kommunala visionen. 
 
Ingrid Olsson (C) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Ingrid Olsson (C), Roland 
Bäckman (S), Lars Molin (M), Helena Brink (C) och Kenneth  Forssell (V). 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0163/11 
 
§ 49 
 
Motion från Maud Jonsson (FP) gällande trygghetslarm 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maud Jonsson (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon yrkar 
att kommunen upphandlar trygghetslarm som passar för mobil telefoni och 
fibernät och att kommunen utreder om avgiften för trygghetslarm kan vara 
kostnadsfri för kunden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade den 28 mars 2011, § 88 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden biföll den 24 maj 2011, § 134 omsorgsförvaltningens yttrande. 
Av förvaltningens yttrande framgår att det åligger socialtjänsten i kommunen att 
tillgodose invånarnas behov av trygghetslarm, men om det inte finns någon 
fungerande infrastruktur att koppla larmen mot kan socialtjänsten inte klara sitt 
uppdrag. 
 
Idag finns cirka 530 beviljade beslut om larm i kommunen. Den som har ett behov 
av insatsen trygghetslarm söker detta hos en biståndshandläggare. För att få ett 
trygghetslarm krävs idag ett analogt fast telefonabonnemang. I de fall där det inte 
finns ett sådant, till exempel på grund av att en leverantör släckt ner sitt nät, så har 
kommunen trygghetslarm uppkopplade och kan erbjuda ett mobilt trygghetslarm. 
De mobila larmen är idag väsentligt dyrare och därför beviljas dessa enbart där 
leverantör släckt ner sitt nät och idag finns det behovet på två ställen i kommunen. 
 
Den teoretiska kostnaden för kunden idag är 155 kronor per månad för 
trygghetslarmet. Beroende på vilka andra insatser kunden har så är det den så 
kallade maxtaxan som styr om kunden verkligen betalar för trygghetslarmet eller 
inte. För omsorgsförvaltningen har det ingen betydelse totalt sett, trygghetslarmet 
ligger sist i reduceringsordningen för maxavgiftskontrollen. Om kommunen 
beslutar om kostnadsfritt larm och kunden betalar utifrån avgiftsutrymme, skulle 
konsekvensen bli att kunden betalar en högre omvårdnadsavgift motsvarande vad 
larmet hade kostat. 
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 Diarienummer 
   KS 0163/11 
 
§ 49 forts. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver att Trygghetslarm för mobil telefoni är 
upphandlat och avgiften för trygghetslarm är utredd. Motionen ska därför anses 
besvarad. 
 
Allmänna utskottet föreslår 7 februari 2012, § 18 att motionen anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 1 mars 2012, § 72 att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2012, § 72 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 18 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 12 december 2011 
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011 
Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2011, § 134 
Omsorgsförvaltningens yttrande 24 maj 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011 
Motion – Trygghetslarm 11 mars 2011 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maud Jonsson 
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 Diarienummer 
   KS 0126/12 
 
§ 50 
 
Motion från Karin Jansson (MP) m fl om förbättrad folkhälsa - mer träning 
till fler 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Karin Jansson (MP) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det 
föreslås att kommunen gör en satsning på folkhälsa och ökat välbefinnande. 
 
Motionärerna skriver bl a: 
 
”Det finns idag ett flertal idrotter som är beroende av att vara inomhus. Till dem 
räknar vi bl a gymnastik (Ljusdals gymnastikförening), kampsport, badminton, 
bordtennis, innebandy, spinning, friidrott (vintertid). Detta idrotter utövas 
sammanlagt av väldigt många personer. 
 
Det råder idag lokalbrist för dessa inomhusidrotter som nyttjar kommunens olika 
träningslokaler. Vi tror att föreningarna skulle vilja utöka sina verksamheter om 
de gavs möjligheten. För att lösa detta vill vi att kommunen utreder möjligheterna 
för ett träningshus, i första hand på Östernäs, som samlar dessa föreningar under 
ett tak. Vi tror att gemensamma lokaler skulle ge föreningarna möjlighet att växa 
samt skapa synergieffekter mellan föreningarna. Föreningarna skulle även kunna 
effektivisera sin verksamhet genom samordning av bokningar, kontor, admini-
stration etc. En satsning för ökad folkhälsa är en satsning på framtiden!” 
 
Motionärerna föreslår att kommunen utreder följande: 
 

• Det befintliga nyttjandet av träningslokaler i kommunen 
• Behovet av ytterligare lokaler genom att bl a fråga berörda föreningar 
• Förutsättningarna och investeringskostnaden för nya lokaler 
• Den årliga driftskostnaden 
• Möjliga finansieringsmodeller för driften 
• Möjliga alternativ till ett nybygge 
• Att kommunen utarbetar en preliminär skiss över hur en sådan anläggning 

skulle kunna se ut 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0256/11 
 
§ 51 
 
Medborgarförslag om gång- och cykel väg Viken - Kyrkbyn i Ljusdal-
Ramsjö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget om gång- och cykelväg Viken-Kyrkbyn i Ramsjö bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen åter till Trafikverket aktualiserar frågan om gång- och cykelväg i 
Ramsjö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011, § 144 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och att önskemålet 
vidareförmedlas till Trafikverket som är väghållare och därmed ansvarig för all 
trafik längs riksväg 83. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 29 december 2012 
 
Önskemålet om en gång- och cykelväg efter riksväg 83 i Ramsjö vidareförmedlas 
till Trafikverket som är ansvarig väghållare för den aktuella trafiksträckan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 februari 2012, § 58 att medborgarförslaget bifalls. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 februari 2012, § 58 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 3 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 29 december 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 juni 2011 
Medborgarförslag 26 april 2011 
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 Diarienummer 
   KS 0256/11 
 
§ 51 forts. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD) och Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 52 
 
Rapport från fullmäktigeberedningen, "Vision för Ljusdals kommun". För 
kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Rapporten noteras till protokollet. 
 
2.  Fullmäktigeberedningens ledamöter entledigas från sina uppdrag 
 
3.  I den fortsatta processen för visionsarbetet ska kommunstyrelsen ta fram ett 

förslag till vision för Ljusdals kommun utifrån den viktigaste frågan för 
kommunens utveckling och utifrån de tio framgångsfaktorerna. 

 
4.  Kommunstyrelsen ska också arbeta vidare med hur handlingsplaner tas fram 

för de olika framgångsfaktorerna. 
 
5.  Kommunstyrelsen får också i uppdrag att ta fram modell och direktiv för mål 

och riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) presenterar 
fullmäktigeberedningens rapport ”Vision för Ljusdals kommun”. 
 
I oktober 2011 tillsatte kommunfullmäktige en beredning med uppdrag att påbörja 
ett visionsarbete för Ljusdals kommun. I uppdraget ingår att  
 

• Bereda ärendet 
• Skapa förslag 
• Lämna en rapport till kommunfullmäktige 

 
Ledamöter: En representant för varje parti i fullmäktige. Presidiet leder arbetet. 
 
Utredning: Svar ska lämnas på följande frågor:  
 

• Vilka är de viktigaste frågorna (max tre) för Ljusdals kommuns 
utveckling? 

• Vilka tio framgångsfaktorer finner beredningen ger svaret på frågan? 
 
Beredningen fick även uppgift att ta fram modell och direktiv för mål och 
riktlinjer i det fortsatta arbetet. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-03-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 
§ 52 forts. 
 
Tidplan: okt 2011-feb 2012. Avrapportering på kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari 2012. Beredningen har haft fem sammanträden. 
 
Verkställighet: Kommunstyrelsen tar fram visionen med beredningens slutsatser 
som underlag. 
 
Beredningens modell för visionsarbetet i Ljusdals kommun 
 
En övergripande nulägesanalys gav beredningen en bild av kommunen och 
kommunens verksamheter. Den övergripande bilden av kommunen avgränsades 
att gälla några viktiga områden med ett medborgar- och näringslivsfokus ex 
befolkningsutvecklingen, studier om in- och utflyttningar, 
medborgarundersökning 2011(SCB), näringsliv och arbete – styrkor och 
svagheter, arbetslöshetsstatistik och det lokala näringslivet. 
 
Kommunen måste också förhålla sig till det regionala utvecklingsprogrammet 
(RUP) – bl.a. för möjligheterna att söka regionala projektmedel eller 
utvecklingsresurser. Den övergripande målsättningen i RUP:en är att öka 
befolkningsmängden i Gävleborg. 
 
Utifrån nulägesanalysen skapas en vision som ska vara övergripande, tydlig och 
kommunicerbar. 
 
Med utgångspunkt i framgångsfaktorerna ska handlingsplaner tas fram. 
Handlingsplanerna ska ha kortare tidsrymd än visionen och ska innehålla delmål.  
För att nå delmålen i handlingsplanerna måste aktiviteter genomföras. 
Aktiviteterna fastställs i en aktivitetsplan. Aktivitetsplaner kan vara ettåriga 
 
Fullmäktigeberedningens förslag är att den viktigaste frågan för Ljusdals 
kommuns utveckling är: ”Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling med 
hög livskvalitet- trygghet- välfärd?” 
 
Genom att fokusera på nedanstående tio framgångsfaktorer kan vi skapa en 
hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet- trygghet-välfärd: 
 

• Fler arbetstillfällen 
• Höja utbildningsnivån 
• Bra infrastruktur/bra kommunikationer 
• Attraktiva boenden 
• Rikt kulturutbud 
• Brett fritidsutbud 
• God offentlig service 
• Aktivt miljömålsarbete 
• Natur och livsmiljö 
• Mångfald  
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§ 52 forts. 
 
Andra övergripande områden 
 
Beredningen har också diskuterat andra mer grundläggande områden som bör 
beaktas. T ex: 
 

• En attraktiv arbetsgivare 
• En god ekonomi 
• Trygg bas/solidaritet 

 
Beredningen önskar skicka med dessa funderingar till kommunstyrelsen för 
fortsatt diskussion inom uppdraget att ta fram en modell och direktiv för mål och 
riktlinjer. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 53 
 
Granskningsrapport beträffande granskning av Ledning och styrning i 
kommunens nämnder och kommunstyrelsen. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Rapporten noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Revisionerna i Ljusdals kommun har uppdragit till PwC att genomföra en 
övergripande granskning av ledning och styrning i kommunens nämnder och 
kommunstyrelsen. 
 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan huruvida ledning och 
styrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och dess samhällsutvecklings-
utskott, omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Vidare har granskningen 
fokuserat på fyra områden: 
 

• Kommunens mål-, styr- och policydokument 
• Delegationshanteringen 
• Nämndernas och styrelsens berednings- och ärendehantering 
• Hantering av offentlighetsprincipen 

 
Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
 
Granskningen visar att det finns brister i kommunstyrelsens och nämndernas 
styrning och ledning av sina verksamheter. Det finns tydliga tecken på misstro 
inom de politiska leden och även mellan politik och förvaltning. Detta trots att det 
i flera fall finns genomtänkta och utarbetade dokument och instruktioner för 
nämndernas och kommunstyrelsens styrning och ledning av verksamheterna. Med 
utgångspunkt från granskningen lämnas följande rekommendationer till de 
berörda nämnderna och kommunstyrelsen: 
 

1. Kommunens mål och processen kring kommunens målarbete behöver 
utvecklas. Avsaknad av tydliga mål som vägledning för nämnderna 
innebär en osäkerhet och svårighet för nämnderna att bedriva en 
ändamålsenlig verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvaret att utveckla 
kommunövergripande mål och överlämna dessa till kommunfullmäktige 
för hantering och fastställelse. 
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2. Kommunstyrelsen och nämnderna måste gå igenom, aktualisera och 

organisera samtliga politiskt fastställda styrdokument. De styrdokument 
som bedöms vara gällande ska organiseras och benämnas så att de får en 
aktiv roll i den vardagliga ärendehanteringen i kommunen. Det ska finnas 
ett kontrollsystem som kan säkerställa att nämnderna, styrelsen och 
förvaltningen följer de fastställda styrdokumenten. 

3. Kommunstyrelsen och nämnderna måste se över sin delegationshantering. 
Målsättningen måste vara att ledamöterna upplever att 
delegationsförfarandet är ett praktiskt hjälpmedel för nämnderna i sitt 
ansvarsutövande och inte en grund för misstro mot förvaltningen. När det 
gäller kommunstyrelsens delegationsordning måste den omarbetas utifrån 
de formella synpunkter som lämnats i granskningsrapporten. 

4. Nämndernas och kommunstyrelsens beredningsrutiner måste diskuteras 
och utvecklas med utgångspunkt från det resultat som enkäten visar. Det 
måste finnas en samsyn inom respektive nämnd/styrelse om hur 
beredningsprocessen ska utföras. 

5. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen behöver utveckla tydligheten i 
sina protokoll. Det hör nära samman med utvecklingen av 
beredningsrutinerna. 

6. När det gäller hanteringen av allmänna handlingar ses det som positivt at 
det pågår ett arbete med att utveckla en gemensam mall för 
dokumenthanteringsplaner inom kommunen. I dokumenthanteringsplanen 
bör även hanteringen av e-post fastställas. I övrigt hänvisas till 
offentlighets- och sekretesslagens regler om beskrivning av myndighetens 
handlingar när det gäller innehållet i dokumenthanteringsplanen. 

7. PwC föreslår att kommunstyrelsen utvärderar och tar ställning till 
samhällsutvecklingsutskottets roll och ansvar. 

 
Avslutningsvis uppmanas de förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen 
samt förvaltningen att ta ett gemensamt ansvar för att kommunens arbetssätt och 
relationerna mellan politik och förvaltning utvecklas på ett positivt sätt. Resultatet 
av enkäten och de synpunkter som redovisats i denna, samt de intervjuer som 
genomförts visar att det finns ett misstroende inbyggt i kommunorganisationen 
som måste arbetas bort. Detta kan enbart ske genom en öppen och ärlig 
kommunikation. 
 
Rapporten ges vid dagens sammanträde som en information. Rapporten har 
remitterats till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för 
yttrande. Rapporten kommer därefter åter till kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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Svar från IT- och regionministern på Hälsingerådets skrivelse gällande 
nedläggningen av postombud för kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Hälsingerådet har i två skrivelser till IT- och regionminister Anna-Karin Hatt 
påpekat problem med dels nedläggning av fast telefoni och dels nedläggning av 
postombud. 
 
Svar har nu kommit från Näringsdepartementet på skrivelsen gällande 
nedläggning av postombud. 
 
IT- och regionministern skriver att ”hon har förståelse för kommunernas 
besvikelse över de olägenheter som uppstått till följd av förändringarna i Postens 
ombudsnät. Statens krav på att det ska finnas en posttjänst av god kvalitet och hög 
tillgänglighet i hela landet måste naturligtvis tillgodoses. Det ska bland annat 
finnas en rimlig tillgång till serviceställen, vilket innefattar Postens ombudsnät 
och de tjänster som tillhandahålls där. Tjänsterna säkerställs genom de krav på en 
samhällsomfattande posttjänst som gäller för Posten och reglerna återfinns i 
postlagen, postförordningen och i Postens tillståndsvillkor. 
 
Samtidigt som staten ställer krav på Posten att tillhandahålla en 
samhällsomfattande posttjänst, ställs också avkastningskrav från statens sida. 
Därför måste bolaget ha möjlighet att göra förändringar i verksamheten när 
förutsättningarna förändras och vart femte år tecknar 
Posten nya centrala avtal med ombud. Dessa beslut, som rör den praktiska 
utformningen av postservicen, fattas av Posten och dess ledning. Ministern har 
dessvärre inga möjligheter att påverka sådana operativa beslut. Om statens krav på 
postservicen inte skulle uppfyllas rapporterar Post- och telestyrelsen (PTS) , i 
egenskap av tillsynsmyndighet, detta till regeringen som då bedömer om det finns 
anledning at vidta några åtgärder. 
 
På grund av klagomål som riktats mot förändringarna som Posten vidtagit har PTS 
låtit genomföra en särskild undersökning av det nya ombudsnätet. Ministern kan 
nämna att just i frågan om ombudets/butikens läge, har undersökningen ifrågasatt 
Postens eget system för identifiering och verifiering av alternativa ombud. 
Undersökningens generella slutsats är dock att servicen till stora delar motsvarar 
kraven på en samhällsomfattande posttjänst och förändringarna bedöms, med  
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några undantag ligga inom ramen för gällande riktlinjer. Avrapporteringen visar 
att det finns förbättringsområden och nästa steg i det här arbetet för PTS är att 
tillsammans med Posten bland annat, se över hur gällande riktlinjer tillämpas. 
 
Mer information kring slutsatserna och rekommendationerna finns att läsa i 
rapporten Analys av förändringar i Postens ombudsnä't (PTS-ER-2011:27) på 
PTS hemsida www.prs.se”. 
 
Ministern skriver att hon värdesätter att vi låtit henne ta del av våra synpunkter 
och försäkrar att hon noga följer vad som händer på området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2012, § 40 
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2012, § 10 
Näringsdepartementets skrivelse 20 december 2011 
Hälsingerådets skrivelse gällande nedläggning av postombud 30 september 2011 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-03-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

36 

 Diarienummer 
     
 
§ 55 
 
Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Eva Andersson (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Ulf Hansson (M) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Eva Andersson (M) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämnden. Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Lars Molin (M) föreslår att Ulf Hansson, Järvsö, väljs till ny ledamot. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan bifallas och finner att 
kommunfullmäktige godkänner detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ulf Hansson 
Maria Hjärtmyr fk 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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Fråga från Bodil Eriksson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande tillgång av tomter/hus i kommunen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning  
 
Bodil Eriksson (FP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
tillgången av tomter/hus i kommunen. 
 
I frågan skriver Bodil Eriksson: 
 
”Jag läste i LjP i förra veckan att det råder stor optimism i Järvsö, detta var i 
samband med medborgardialogen om Östernäs. 
 
Sune Frost, ordförande i Järvsörådet, säger att inflyttning är något Järvsörådet 
skulle vilja se mer av, men det finns ett stort hinder i dagsläget. Vad ska de flytta 
till? Det finns inga hus och det är precis lika illa i Ljusdal men det är det ingen 
som pratar om, säger Sune Frost. Ett sätt att öka inflyttningen kunde enligt Sune 
Frost vara att försöka få loss fyra tomter i Järvsös 65 byar, vilket skulle resultera i 
260 nya tomter. Vi behöver nya kommuninvånare och Sune Frost säger att ingen 
pratar om det enorma behov av tomter och hus i Järvsö/Ljusdal. 
 
Jag blev väldigt överraskad när jag läste vad Sune Frost sa med tanke på att vi i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2010 avskaffade den kommunala tomtkön på 
grund av det minskade småhusbyggandet. I protokollet läser jag vidare att tillgång 
till kommunala tomter finns i samtliga kommundelar och att något egentligt behov 
av tomtkön inte längre anses föreligga. Önskemål om köp av kommunala tomter 
kan hanteras på ett fullgott sätt även utan tomtkö, skriver man i protokollet från 
kommunfullmäktige i maj 2010. 
 
Har det under knappt två år vuxit fram en kö av människor som inget hellre vill än 
att flytta till Järvsö/Ljusdal men inte kan göra detta på grund av avsaknad av 
tomter/hus?” 
 
Bodil Eriksson undrar om kommunalrådet fått information om denna stora ökning 
av människor som söker tomter/hus i vår kommun och om så är fallet vad tänker 
kommunalrådet göra åt den uppkomna situationen? 
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Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bodil Eriksson 
Roland Bäckman 
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§ 57 
 
Motion från Leif Hansen (SRD) m fl om projekt för prova - på - arbete 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det 
föreslås att Ljusdals kommun satsar på projekt ”prova-på-arbete” för ungdomar 
mellan 20-25 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomar får ”prova-
på-arbete” hos Ljusdals kommun under ett halvår där hälften av tiden är en 
anställning och hälften av tiden är praktik. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas på beredning till 
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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Motion från Leif Hansen (SRD) m fl om att inrätta ett Arbetsmarknadsråd 
i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det 
föreslås att det ska skapas ett Arbetsmarknadsråd i Ljusdals kommun. Organi-
sationer som kan ingå i rådet kan vara Närljus, Arbetsförmedlingen, skola, 
näringsliv, arbetstagarrepresentant och en politisk representation. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas på beredning till 
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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§  59 
 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i 
Ångsäter (Ljusdalsbygdens museum) för 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter väljs Ann 

Hamrén (S) och Ulla Grönstedt (C). 
 
2.  Till ersättare väljs Malin Ängerå (S). 
 
 
Val ska ske gällande styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter. 
 
Maj-Britt Tönners (C) föreslår att Ulla Grönstedt (C) väljs som ledamot. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Ann Hamrén (S) väljs som ledamot och Malin Ängerå 
(S) som ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfull-
mäktige bifaller dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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