
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-05-28 
                                                                            2012-06-04 
 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, 28 maj 2012 kl  
 18:00 – 22:00 samt 4 juni 2012 kl 18:00-21:40 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) § 80-88 Leif Hansen (SRD) § 80-88 
 Roland Bäckman (S)  Jonny Mill (SRD) 
 Björn Mårtensson (S) § 89-116 Willy Eriksson (-) 
 Tommy Borg (S)  Thomas Wandel (SRD) 
 Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Marie Mill (SRD) tjg ers § 89-116 
 Malin Ängerå (S)  Yvonne Oscarsson (V) § 89-116 
 Per-Olof Svensson (S)  Kenneth Forssell (V) 
 Stina Michelsson (S)  Stig Andersson (V) tjg ers 
 Leif Persson (S)  Erika Larsdotter Thimrén (V) tjg ers § 80-88 
 Jenny Breslin (S)  Bodil Eriksson (FP) 
 Annelie Wallberg (S) § 80-88 Harald Noréus (FP) 
 Markus Evensson (S)  Bertil Skoog (FP) tjg ers 
 Kjell Nilsson (S) tjg ers Karin Jansson (MP) 
 Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Lászlò Gönczi (MP) 
 Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers § 89-116 Mikael Olsson (SD) 
 Agneta Englund (S) tjg ers § 89-116 Benny Bergström (SD) 
 Jan Hedlund (M) § 89-116 Lars Björkbom (KD) § 80-88 
 Lars Molin (M)   
 Erik Nygren (M) 
 Christer Sjöström (M) 
 Pekka Kankare (M) 
 Kenneth Hedman (M) 
 Torsten Hellström (M) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) tjg ers § 80-88 
 Sören Görgård (C) 
 Helena Brink (C) § 80-88 
 Björn Brink (C) 
 Ingrid Olsson (C) 
 Maj-Britt Tönners (C) § 89-116 
 Ulf Nyman (C) tjg ers § 80-88 
 Ann-Christin Svedman (C) tjg ers § 89-116 
 
Övriga deltagande Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Jenny Breslin (S) och Harald Noréus (FP) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-06-08 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  80-116 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Ulla-Britt Gidemalm 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jenny Breslin  
 
Justerande  ...........................................................................  
 Harald Noréus (FP) 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2012-05-28 och 2012-06-04 
 
Datum för anslags upprättande 2012-06-11 
 
Datum för anslags nedtagande 2012-07-03 
 
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.  
 
 
§ 80 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 81 
 
Justerare 
 
Jenny Breslin (S) och Harald Noréus (FP)) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 8 juni 2012, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 82 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 maj 2012. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 maj 2012 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld interpellation och 
motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
§ 83 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om hur många årsanställda Ljusdals 
kommun har. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
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Thomas Wandel (SRD) ställer en fråga om hur man tänker arbeta för att få behålla 
Kronans Droghandel i Ljusdal och Färila samt en fråga om vägbeläggning på 
Svartsjövägen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågorna. 
 
 
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. 
 
Inga frågor ställs och frågestunden avslutas.
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 Diarienummer 
   KS 0166/12 
 
§ 84 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2011 för Ljusdal Energiföretag 
AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. 
 
2.  Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag  
 på ägardirektiv gällande miljömålsarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag. Ljusdal 
Energiföretag AB äger samtliga aktier i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, 
Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB. Ljusdal Energi-
företag AB äger också 50% av aktierna i intressebolaget Ljusdal Energi 
Försäljning AB. 
 
Resultatet för 2011 är + 9 213 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2012, § 71 att bordlägga ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012, § 71 
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 126 
Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att 
återkomma med förslag på ägardirektiv gällande miljömålsarbete. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Ljusdal Energiföretag AB, Kommunledningskontoret för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 85 
 
Redovisning från omsorgsnämnden om hur nämndsuppdraget fullföljs- 
ekonomi och verksamhet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt fullmäktiges ”årshjul” ska omsorgsnämnden i maj 2012 redovisa hur 
nämnden fullföljer sitt uppdrag. 
 
Nämndens ordförande Markus Evensson (S) informerar: 
 
Omsorgsnämndens uppgifter 
 
§ 19 Omsorgsnämnden ansvarar för i enlighet med gällande författningar  
 1. socialtjänst och vad som i lag sägs om socialnämnd  
 2. vård- och omsorgsverksamheten  
 3. den kommunala hälso- och sjukvården  
 4. färdtjänst- och riksfärdtjänst  
 5. serveringstillstånd gällande alkohol och viss därtill knuten  

tillsynsverksamhet  
 6. den kommunala verksamheten gällande tillsynsverksamhet av  

handel med tobak, handel med vissa receptfria läkemedel och  
detaljhandel med nikotinläkemedel  

 7. den kommunala måltidsverksamheten  
 8. flyktingmottagning och introduktion  
 9. arbetsmarknad och sysselsättning samt åtgärder inom dessa  
 områden  
 10. kommunernas åligganden gällande skuldsanering  
 11. beslut om hemsändningsbidrag  
 
Nämnden måste särskilt i sin verksamhet beakta vad som sägs i skollagen om  

• Barn och ungdomar med särskilda behov  
 
Delegering från kommunfullmäktige  
§ 20 Nämnden ska besluta i frågor om tillfällig upplåtelse av lokaler enligt 
nämndens beslut och fastställande av hyror för de lokaler som upplåtes  
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 85 
 
Vision och mål 
 
Vi ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för 
kommunmedborgaren. 

• Informera medborgarna om vilken service de kan förvänta sig 
• Kompetensförsörjningsplan över de kommande åren 
• Ledningssystem för kvalitet 
• Kostnader i relation till standardkostnader 
• Resurser och medel ska användas effektivt och klimatsmart 

 
 
Budget 
 
 

Budget         Utfall           Resultat Avvikelse 
2008  374 383 - 9 2 ,4 % 
 
2009  385 372 + 13 3,4 % 
 
2010  394 388 + 6 1,5 % 
 
2011  398 400 - 2 0,5 % 
 
2012  402 
 
 
Äldreomsorg 
 

• Ca 600 medarbetare och ca 800 kunder  
• Budget ca 240 miljoner kr/år  
• 12 Vård- och omsorgsboende med 314 platser samt 23 platser korttidsboende  
• Antalet timmar i hemtjänsten var för 2011  

ca 130 000 fördelade på ca 380 kunder 
• Ca 80 % av all hemtjänst utförs av kommunen  

 
 
Viktiga insatser 
 

• Sång, dans, målning, promenader, taktil beröring 
• Genomförandeplan 
• Palliativa registret 
• Senior Alert 
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 85 forts 
 
Handikappomsorg 
 

• Ca 180 medarbetare  och ca 300 brukare  
• Omsätter ca 76 milj/år  
• 5 gruppbostäder  med 30 lägenheter 
• 2 servicebostäder med 22 lägenheter 
• 44 personer är beviljad personlig assistans varav 23 kunder har valt kommunen som 

utförare 
• Besluten varierar mellan 56 tim - 225 tim per vecka.  
• Kommunen betalar alltid de första 20-timmarna per vecka, motsvarande en kostnad på 

268 000 per år för varje ny kund.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen 
 

• Legitimerad personal  
• 18 sjuksköterskor 
• 1  medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• 1 demenssköterska 
• 1 arbetsterapeut, 1 sjukgymnast, 1 dietist  
• 2 verksamhetschefer och 1 enhetschef 

 
Intraprenaden Hantverkargården 
 

• Daglig verksamhet för personer inom handikappomsorgens verksamhetsområde. 
Bland annat finns vandrarhem, tygtryckeri, bageri, restaurang  

• 21 anställda och 65 brukare  
 
Handläggarenheten 
 

• Alla kunder inom äldre- och handikappomsorg får sitt behov bedömt och sedan 
beviljas insatsen  

• En vårdplanering görs i varje ärende. 
• Ljusdal har tillsammans med medicinklinken varit drivande i användande av Webb-

planering  
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 85 forts. 
 
Individ- och familjeomsorg 
 

• 42 medarbetare  
• Budget 60 milj/år  
• Barn- och ungdomsenheten 
• Familj- och ekonomienheten 
• Beroendecentrum 
• UNIK 
• Resursteam med familje- och ungdomsstödjare, medlarverksamhet, personligt ombud 

samt budget- och skuldrådgivare 
 
Försörjningsstödet har nästan fördubblats sedan 2007 
 
Kostenheten 
 

• 40 medarbetare 
• Omsätter ca 27 milj/år  
• Centralkök med 15 medarbetare (ca 2 500 port/dag) 
• 4 tillagningskök (Färila skola, Öjeskolan, Ramsjö skola och Furugården) 
• 22 mottagningskök (varav 6 kök tillhör kostenheten) 
• Kostenheten producerar ca 650 000 portioner varje år 

 
Arbetsmarknads- och flyktingenheten 
 

• 7 tillsvidareanställda medarbetare  
• Omsätter ca 6 milj/år  
• Flyktingenhet, bilpool, omigen, Källbacka servering, Rio-kompaniet, skogsvård  

 
Åtgärder inom AME 2012-02-29 
 
Kommunala verksamheter 
Åtgärder    Antal personer 
Instegsjobb      2 
Nystartsjobb    24    
Offentligt skyddat arbete           33 
Trygghetsanställning              1 
Utvecklingsanställning     5 
Lönebidrag      1 
Särskilt anställningsstöd     1 
Totalt                                                  67 varav 19 är utlandsfödda 
(Praktikanter    10) 
(Sommarpraktikanter   120) 
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 85 forts. 
 
 
STATISTIK PÅ SOMMARPRAKTIKANTER 2011   
Antal sökanden   224 st  
Erhållit platser period 1      60 st  (pojkar 23 st och flickor 37 st) 
Erhållit platser period 2                                                   60 st  (pojkar 27 st och flickor 33 st)     
 
 
2012 finns 150 sommarpraktikplatser att fördela. 
 
 
Framtiden?                                                                                        
      
  

• Integrationsenhet i och med start av hem för ensamkommande flyktingbarn  
• Hemsjukvården 
• Trygghetsboende 
• Svenska Demensregistret 
• Sociala företag     

    
     
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 86 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet bordläggs. Kommunfullmäktige ska inte fatta några beslut om 

vidkraft innan kommunfullmäktige har fattat beslut om det tematiska 
tillägget. 

 
 
Sammanfattning  
 
Järvsö Sörby Vindkraft AB (JSVAB) drog tillbaka sin ansökan om 38 verk i 
Ljusdals kommun efter att kommunstyrelsen föreslagit att ansökan skulle 
avstyrkas enligt 16 kap 4 § MB. 
 
Bolaget har nu arbetat om sin ansökan så att den nu rör 37 verk, varav 30 är 
placerade i Ljusdals kommun och 7 i Bollnäs.  
 
I den nya ansökan lämnas ena sidan av Simessjön fri, vilket innebär att några verk 
har strukits från ursprungsförslaget medan andra verk har flyttats. De verk som 
tidigare stod omkring en kilometer från Prästvallen har flyttats något, men 
kommer fortfarande att vara synliga från vallen. Verken kommer även att ses från 
Harsagården. 
 
Ett avtal har skrivits med den elöverkänsliga personen i Bollnäs kommun. I 
avtalet förbinder sig bolaget att ordna en alternativ bostad under byggtiden samt 
att vidta åtgärder för att minska elektromagnetisk strålning.  
 
Bolaget anser att det i detta skede är mycket svårt att bedöma kostnaderna för 
nedmontering och återställning av marken efter avslutad drift. Med denna 
anledning föreslår de att en säkerhet på 300 000 kr per verk avsätts. Säkerheten 
ska gälla för vart och ett av verken men ska också kunna användas för att 
återställa hela parken. 
 
JSVAB anser att det inte finns något behov att redan nu avsätta medel för 
säkerställande av återställningskostnader utan att det räcker med att säkerheten 
ställs/medel avsätts först vid ett senare tillfälle. Detta eftersom vindkraftverk 
skiljer sig från andra verksamheter där tillståndsmyndigheten kräver ekonomisk 
säkerhet. Vindkraftverken har ett värde i sig (värdet av att driva verksamheten 
överstiger driftskostnaderna).  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen tar ställning till 16 kap 4 
§ miljöbalken (Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den  
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 86 forts. 
 
kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det) och fattar beslut 
enligt alternativen nedan. 
 
1. Tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken 
 
2. Inte tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 §  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 54 att kommunen inte 
fattar beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2012, § 120 att föreslå kommunfullmäktige 
att inte fatta några beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart. 
 
På grund av den föredragning som hölls i kommunstyrelsen vid det sammanträdet 
missuppfattades behandlas ärendet åter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade därför 5 april 2012, § 134 att upphäva sitt förslag till beslut från det 
mötet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansökan tillstyrks. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 134 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 120 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 54 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 27 februari 2012 
Sammanfattning av den nya ansökan 16 januari 2012 
Reviderad tillståndsansökan 16 januari 2012 
Bedömning av de konsekvenser som ett genomförande kan få 16 januari 2012 
Karta som visar den reviderade placeringen av verken 16 januari 2012 
Fotomontage från Prästvallen 16 januari 2012 
 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) informerar om att presidiet föreslår att 
ärendet bordläggs och att kommunfullmäktige inte fattar några beslut om 
vindkraft innan kommunfullmäktige har fattat beslut om det tematiska tillägget.  
 
Roland Bäckman (S), Harald Noréus (FP), Leif Hansen (SRD), Thomas Wandel 
(SRD), Torsten Hellström (M), Jonny Mill (SRD), Kenneth Forssell (V): Bifall till 
presidiets förslag att bordlägga ärendet och att kommunfullmäktige inte fattar 
några beslut om vindkraft innan kommunfullmäktige har fattat beslut kring det 
tematiska tillägget. 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 86 forts. 
 
Helena Brink (C), Sören Görgård (C), Karin Jansson (MP) och Björn Brink (C): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag om att tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § 
Miljöbalken. 
 
Lars Björkbom (KD): Ansökan ska avslås. I andra hand bifall till presidiets 
förslag. 
 
Ärendet ajourneras för fikapaus. Efter 30 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till presidiets förslag att bordlägga 
ärendet och att kommunfullmäktige inte ska fatta några beslut om vindkraft innan 
kommunfullmäktige har fattat beslut om det tematiska tillägget. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att bordlägga ärendet, Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 31 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bordlägga ärendet. 
 
Reservation 
 
Karin Jansson (MP) 
 
 
Kjell Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för vidare förmedling till sökanden 
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§ 87 
 
Investering i Ljusdals Idrottspark 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De akuta åtgärderna om 3 460 000 kronor på Idrottsparken genomförs.  
 
2.  Pengar anslås ur rörelsekapitalet. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen och fritidschefen har fått uppdraget att utreda en flytt av 
Idrottsparken (IP) till Östernäs eller behovet av investeringar i nuvarande IP. 
 
Investeringarna och underhållet på IP har blivit eftersatta de senaste åren i 
avvaktan på beslut. Arenaprojektet och en eventuell flytt har medfört en medveten 
återhållsamhet av underhållet. Nu när kommunens representationslag tagit steget 
upp i Elitserien är kommunen tvungna att innan seriestarten genomföra vissa 
renoveringar för att IP skall fungera för elitseriespel. Detta akuta behov är 
beräknat till 3 460 tkr.  
 
Efter de akuta åtgärderna kvarstår på nuvarande IP renovering av 
servicebyggnader, läktare, entréer, ispist samt en större uppfräschning av arenan. 
Detta är beräknat till 4 540 tkr. Kommunchefen och fritidschefen anser att skulle 
vara positivt att redan nu fatta beslut om att genomföra dessa åtgärder. En stor del 
av dessa skulle nämligen kunna genomföras före seriestart i höst. En upprustad 
och fräsch anläggning skulle då kunna ta emot publik, press, spelare och ledare, m 
fl. 
 
En flytt till Östernäs är beräknat till drygt 30 000 tkr. En flytt till Östernäs innebär 
en mängd fördelar men kommunchefen och fritidschefen kan idag inte se att 
mervärdet av en flytt motsvarar den stora kostnaden som detta medför.  
 
Det som skulle kunna motivera en avvaktan med beslut om en mer fullständig 
upprustning av IP är hur utvecklingen av Östernäs fortgår. Kan det finnas positiva 
effekter av en flytt av IP till Östernäs som vi idag inte ser? Positiva effekter som 
skulle kunna motivera den större kostnaden. 
 
Kommunchefen och fritidschefen föreslår att beslut fattas om att genomföra de 
akuta åtgärderna om 3 460 tkr på Idrottsparken alternativt att beslut fattas om att 
genomföra en mer fullständig upprustning för totalt 8 000 tkr. 
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§ 87 forts. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 maj 2012, § 160 att de akuta åtgärderna om 
3 460 000 kronor på Idrottsparken genomförs. Den mer långsiktiga lösningen 
diskuteras senare. Pengar anslås ur rörelsekapitalet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 160 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 april 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 135 
Sammanställning renovering av IP 
Sammanställning IP på Östernäs 
Sammanställning plus och minus med en flytt 
Sammanställning driftskostnader 
Sammanställning investeringar på två resp fem års sikt 
Sammanställning nödvändiga åtgärder 
 
Yrkanden 
 
Bodil Eriksson (FP), Malin Ängerå (S), Stina Michelsson (S) och Torsten 
Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Brink (C) och Björn Brink (C):En mer fullständig upprustning på IP för 
totalt 8 mkr ska göras. 
 
Karin Jansson (MP), Roland Bäckman (S), Harald Noréus (FP), Leif Hansen 
(SRD), Kenneth Forssell (V), Lars Björkbom (KD) och Markus Evensson (S): De 
akuta åtgärderna om 3 460 000 kronor på Idrottsparken genomförs. Pengar anslås 
ur rörelsekapitalet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena om att anslå 3,46 mkr mot yrkandena om att anslå 
8 mkr mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
yrkandena om att anslå 3,46 mkr. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena om att anslå 
pengarna ur rörelsekapitalet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att den mer långsiktiga 
lösningen ska diskuteras senare mot Karin Janssons m fl yrkande om att förslaget 
ska strykas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Karin Janssons m 
fl yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 88 
 
Fråga om fortsatt sammanträde 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras och fortsätter måndag 4 juni  
 2012 kl 18:00 i Ljusdalssalen, Förvaltningshuset. 
 
2.  Partirepresentanterna får i uppdrag att meddela ej närvarande ledamöter och  
 ersättare om det fortsatta sammanträdet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden konstaterar att klockan har passerat 22:00 och att det fortfarande är 
många ärenden kvar att behandla. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktige besluta att avbryta ett 
sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 
ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar och tillkännager ordföranden genast 
när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om sammanträdet fortsätter inom en vecka behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter dock ordföranden underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 89 
 
Stenegård 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Stenegård behålls i kommunens ägo till och med 2015 för att ge tid till att 

utreda frågeställningarna i remissvaren. 
 
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå organisation, finansiering,  
 styrning och planering med mera att redovisas för kommunfullmäktige i  
 november 2012. 
 
3.  Beslutsunderlag som bygger på de utredda frågeställningarna i remissvaren  
 ska redovisas för kommunfullmäktige senast under första halvåret 2014. 
 
4.  En total kostnadsredovisning för åren 2011, 2012 och 2013 där samtliga  
 kostnader inklusive det årliga bidraget ska presenteras för  
 kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2011 att sända ut slutrapporten för 
Stenegård på remiss till de politiska partierna samt Närljus. Senaste dag för 
yttrande var den 13 februari 2012, vilken sedan förlängdes till den 29 februari 
2012. 
 
Yttranden har inkommit från sju politiska partier samt från Närljus. 
 
En del frågor ställs i remissvaren. Bland annat vill Folkpartiet att det ska utredas 
om man kan förlägga en regional turistadministration på Stenegård och om det går 
att starta kvalificerad turismutbildning. Flera partier ställer frågan om vad det 
finns för regionalt intresse av att driva Stenegård. 
 
Allmänna utskottet föreslår 3 april 2012, § 64 att Stenegård behålls i kommunens 
ägo till 2015 för att ge tid till att utreda frågeställningarna i remissvaren. 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag på projektorganisation, 
finansiering med mera. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 maj 2012, § 171 att Stenegård behålls i kommunens 
ägo till och med 2015 för att ge tid till at utreda frågeställningarna i remissvaren. 
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   KS 0076/11 
 
§ 89 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 171 
Allmänna utskottets protokoll 3 april 2012, § 64 
Sammanfattning av remissvar gällande slutrapporten för Stenegård, 21 mars 2012 
Remissyttranden från Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet de 
Gröna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Nya Moderaterna, Socialradikala 
Demokraterna samt Närljus 
Kommunstyrelsen protokoll 1 december 2011, § 342 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Maj-Britt Tönners (C), Björn Brink (C), Kenneth Forssell 
(V), Malin Ängerå (S) och Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Molin (M), Björn Brink (C) och Thomas Wandel (SRD): 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå 
organisation, finansiering, styrning och planering med mera att redovisas för 
kommunfullmäktige i november 2012. 
 
Beslutsunderlag som bygger på de utredda frågeställningarna i remissvaren ska 
redovisas för kommunfullmäktige senast under första halvåret 2014. 
 
László Gönczi (MP), Kenneth Forssell (V) och Bodil Eriksson (FP): Bifall till 
Lars Molins m fl yrkande om att beslutsunderlag som bygger på de utredda fråge-
ställningarna i remissvaren ska redovisas för kommunfullmäktige senast första 
halvan av 2014. 
 
Bodil Eriksson (FP) och László Gönczi (MP): En total kostnadsredovisning för 
åren 2011, 2012 och 2013 där samtliga kostnader inklusive det årliga bidraget ska 
presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå organisation, 
finansiering, styrning och planering med mera att redovisas för kommun-
fullmäktige i november 2012. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0076/11 
 
§ 89 forts. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande om att beslutsunderlag som bygger på de utredda frågeställningarna i 
remissvaren ska redovisas för kommunfullmäktige senast under första halvåret 
2014. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Eriksson m fl 
yrkande där samtliga kostnader inklusive det årliga bidraget ska presenteras för 
kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0062/12 
 
§ 90 
 
Försäljning av aktierna i AB Ljusdals Servicehus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Till AB Ljusdalshem säljs aktierna i AB Ljusdals Servicehus för bokfört  
 aktiekapital om 3 000 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 297 att AB Ljusdals 
Servicehus ska bli ett helägt dotterbolag till AB Ljusdalshem.  
 
Styrelsen i AB Ljusdalshem beslutade den 31 januari 2012 därför att erbjuda sig 
att köpa aktierna för det bokförda aktiekapitalet på 3 000 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 111 
AB Ljusdalshems skrivelse 31 januari 2012 
Protokoll AB Ljusdalshem 31 januari 2012, § 7 
 
 
Beslutsunderlag 
Akt 
AB Ljusdalshem 
Ekonomienheten 
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§ 91 
 
AB Ljusdalshem, försäljning av fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals 
Servicehus (trygghetsboende) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. AB Ljusdalshem tillåts sälja fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals 

Servicehus för det bokförda värdet 6 800 000 kronor. 
 
2. AB Ljusdals Servicehus tillåts göra en om- och tillbyggnad av 41 stycken 

lägenheter och gemensamhetslokaler för den budgeterade kostnaden 
30 190 000 kronor. 

 
 
Sammanfattning 
 
Styrelserna i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus har beslutat att sälja 
respektive köpa fastigheten Gärde 16:1 och bygga om fastigheten till ett 
trygghetsboende med 41 stycken lägenheter. Lägenheterna ska byggas med tanke 
på tillgänglighet. Det ska byggas hissar och gemensamhetsanläggningar där det 
ska rymmas fotvård, frisör och liknande. Det ska även rymmas boende för 
anhöriga samt för personal. 
 
Fördelen med att boendet läggs i AB Ljusdals Servicehus är att kravet på 
avkastning är lägre och att hyrorna inte behöver bli så höga. I kalkylen räknar man 
med en hyra på cirka 1 000 kronor per kvadratmeter. 
 
Läget är strategiskt bra, i omgivningarna finns två omsorgsboenden samt att det är 
nära till affär. 
 
Bidrag på 4 919 600 kronor är sökt hos länsstyrelsen. Bygglov är redan sökt och 
förhoppningen är att Trygghetsboendet kan stå klart hösten 2013. 
 
Styrelserna för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus vill få ett beslut från 
ägarna om: 
 
1. AB Ljusdalshem säljer fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus 

för det bokförda värdet 6 800 000 kronor. 
 
2. Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och gemensamhetslokaler för 

den budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor 
 
Omsorgsnämnden beslutade 15 mars 2012, § 38 att bifalla att ett trygghetsboende 
skapas i Ljusdal. 
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§ 91 forts. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 31 att AB Ljusdalshem får sälja 
fastigheten Gärde 16:1 till AB Ljusdals Servicehus för det bokförda värdet 
6 800 000 kronor. Om- och tillbyggnad av 41 stycken lägenheter och 
gemensamhetslokaler för den budgeterade kostnaden 30 190 000 kronor 
godkänns. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 172 
Omsorgsnämndens protokoll 15 mars 2012, § 38 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 31 
Omsorgsförvaltningens yttrande 14 februari 2012 
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2012, § 24 
Skrivelse från AB Ljusdalshem 31 januari 2012  
AB Ljusdalshem protokoll 31 januari 2012, § 8 
AB Ljusdals Servicehus protokoll 31 januari 2012, § 6 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Markus Evensson (S), Maj-Britt 
Tönners (C) och Thomas Wandel (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem 
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 Diarienummer 
   KS 0549/11 
 
§ 92 
 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det reviderade handlingsprogrammet är Ljusdals kommuns styrdokument för 
arbetet med skydd mot olyckor. Den beskriver den politiska viljan när det gäller 
olycksförebyggande och skadebegränsande arbete samt vilken förmåga och vilka 
resurser kommunen har för att upprätthålla en effektiv räddningstjänst. Avsnittet 
om att förebygga olyckor kommer efterhand som handlingsprogrammet förändras 
att bli mer omfattande, såväl för kommunen, företag som för enskilda 
medborgare.  
 
Det olycksförebyggande arbetet i Ljusdals kommun bör i framtiden vara mer 
systematiskt och ske tvärsektoriellt där samtliga kommunala bolag och 
förvaltningar deltar. Informationsenheten har till uppdrag att sprida information 
till allmänheten. Det innebär bland annat att detta handlingsprogram kommer till 
allmänhetens kännedom till exempel genom kommunens hemsida samt i tryckt 
version för den som önskar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utbildningsnämndens protokoll 18 april 2012, § 51 
Omsorgsnämndens protokoll 9 februari 2012, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2012, § 340 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 november 2011, § 182 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor (gällande mandatperiod 2011-2014) 
 
Yrkanden 
 
Karin Jansson (MP): Ärendet ska återremitteras. 
 
Roland Bäckman (S) och Björn Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Till nästa revidering av handlingsplanen vill 
kommunfullmäktige ha en handlingsplan som beaktar helheten i alla 
verksamheter. 
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 Diarienummer 
   KS 0549/11 
 
§ 92 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstnings begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för avslag till László Gönczis yrkande, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 23 Ja-röster mot 17 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå László 
Gönczis tilläggsyrkande. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Benny Bergström (SD) och Mikael 
Olsson (SD). 
 
László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) inkommer med en skriftlig 
reservation. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
Författningssamling 
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 Diarienummer 
   KS 0128/11 
 
§ 93 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) m fl gällande att utreda barnfattigdomen 
i Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion där han föreslår att kommun-
fullmäktige låter utreda barnfattigdomen i Ljusdals kommun och att utredningen 
därefter presenteras för kommunfullmäktige för ställningstagande kring eventuella 
åtgärder som bör göras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att skicka motionen till kommun-
fullmäktige för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden, utbildningsnämnden 
och samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter i ärendet. 
 
Omsorgsnämnden föreslår att motionen bifalles. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen belyser en 
av de största utmaningarna vi står inför och att han ser det som självklart att 
Ljusdals kommun måste ha full kontroll över denna fråga. En utredning angående 
barnfattigdom ska påbörjas omgående. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 36 att motionen bifalles. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 29 mars 2012, § 105 att motionen bifalles. 
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Diarienummer 
   KS 0128/11 
 
§ 93 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 105 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 36 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 23 mars 2011 
Yttrande från omsorgsnämnden 14 april 2011 
Yttrande från utbildningsnämnden 7 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2011, § 74 
Motion från Kenneth Forssell (V) 23 februari 2011 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Markus Evensson (M), Roland Bäckman (S), Lars Molin 
(M), László Gönczi (MP), Malin Ängerå (S), Ingrid Olsson (C) och Stina 
Michelsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Motionärerna 
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 Diarienummer 
   KS 0353/10 
 
§ 94 
 
Medborgarförslag om Kolsvedjaberget i Ljusdal. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
bergrummet på Kolsvedjabergets topp plomberas och att naturmiljön runt dess 
port rekonstrueras. 
 
Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att bergrummet som 
förslagsställaren föreslår ska plomberas inte längre är i kommunens ägo och att en 
plombering därmed inte är genomförbar. Därför föreslås att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 5 april 2012, § 145 att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 145 
Allmänna utskottets förslag 6 mars 2012, § 39 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 240 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 12 september 2011 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-05-28 
                                                                            2012-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0615/11 
 
§ 95 
 
Medborgarförslag gällande belysning på gångvägen mellan förskolan 
Buffeln och Gärdeåsskolan. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Medborgarförslaget bifalles 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att det 
sätts upp två stycken lyktstolpar efter gångvägen mellan förskolan Buffeln och 
Gärdeåsskolan. Vägen upplevs som mycket mörk under vinterhalvåret. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen stödjer medborgarförslaget och kan, om 
kommunfullmäktige så beslutar, beställa aktuella stolpar från Ljusdal Elnät AB. 
Förvaltningen anser att önskemålet om belysning längs med den aktuella sträckan 
är motiverat.  Många barnfamiljer går och cyklar sträckan året om, vilket bör 
uppmuntras. 
 
I just detta ärende kan det vara viktigt att ställa denna förfrågan i relation till andra 
som efterfrågar belysning i kommunens yttre delar. I en jämförelse blir dock 
kostnaden för dessa stolpar betydligt lägre då de kan kopplas på befintlig 
anläggning samt att energiförbrukningen är lägre på stolpar på GC-vägen än på de 
större vägarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att många barnfamiljer 
går och cyklar året runt efter gångvägen mellan Buffeln och Gärdeåsskolan. För 
att göra sträckan ännu säkrare och mer tilltalande är ett förslag om två lyktstolpar 
efter sträckan väl motiverat. Enligt samhällsutvecklingsförvaltningens tjänste-
skrivelse kan åtgärden göras till en jämförelsevis betydligt lägre kostnad än i 
andra fall, vilket ytterligare motiverar att medborgarförslaget ska bifallas.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 3maj 2012, § 177 att medborgarförslaget bifalles. 
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 Diarienummer 
   KS 0615/11 
 
§ 95 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 177 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 45 
Förslag till beslut 27 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 5 januari 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 303 
Medborgarförslag 14 december 2011 
 
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 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0397/11 
 
§ 96 
 
Medborgarförslag om att skiljelinje målas på asfalten på gång- och 
cykelvägen runt Kyrksjön. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att symboler målas på ett antal ställen 

runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska välja. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en 
skiljelinje mellan gående och cyklister målas på gång- och cykelvägen runt 
Kyrksjön, detta eftersom det är svårt att veta på vilken sida av gång- och 
cykelvägen som man ska gå eller cykla. Förslagsställaren hänvisar i sitt förslag till 
gång- och cykelvägar i Bromma som är målade med skiljelinjer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsför-
valtningen för yttrande. 
 
Förvaltningen svarade i oktober 2011 att man anser att förslaget ska avslås. Den 
aktuella gång- och cykelvägen är tre meter bred och med den bredden är det svårt 
att få till fungerande ”filer” för gående och cyklister eftersom det då blir svårt för 
cyklister att mötas i sin ”fil”. Trafiksäkerheten förstärks troligen inte av denna 
åtgärd eftersom ömsesidig respekt och flexibilitet kommer att krävas även i 
framtiden då cyklister ska passera gående.  
 
Målningen skulle kosta drygt 65 000 kronor och skulle vara en återkommande 
kostnad för enheten Gata/Park eftersom målning måste återkomma med jämna 
mellanrum. 
 
Förvaltningen skriver i sitt förslag att om det känns otryggt att gå runt Kyrksjön 
på grund av att de gående inte vet vilken sida cyklisterna kommer att välja och 
viceversa kan symboler målas på ett antal ställen runt slingan så att det framgår 
vilken sida respektive trafikant ska välja. Symbolerna kostar cirka 200 kronor per 
styck. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt remissyttrande att det enligt 
remissyttrandet från samhällsutvecklingsförvaltningen är svårt att få till ”filer” för 
gående och cyklister på grund av att gång- och cykelvägen är för smal för en  
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 Diarienummer 
   KS 0397/11 
 
§ 96 forts. 
 
 
”filindelning”. För att öka skyltningen föreslås däremot att symboler målas på ett 
antal ställen runt slingan så att det framgår vilken sida respektive trafikant ska 
välja. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 maj 2012, § 178 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att symboler målas på ett antal ställen runt slingan så att det framgår 
vilken sida respektive trafikant ska välja. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 178 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 43 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 4 oktober 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 augusti 2011, § 190 
Medborgarförslag 4 augusti 2011 
 
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 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0366/11 
 
§ 97 
 
Medborgarförslag om fritt busskort för de elever som inte kan studera i 
Ljusdal. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan föreslås ingå i kommande 

samtal med Landstinget angående kostnaden för ungdomars kollektiva 
resande. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att de elever som idag studerar 
på andra orter, och därmed får inackorderingsbidrag, även ska få rätt till fritt 
busskort. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förslaget skickades därefter till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsförvaltningen har i september 2011 föreslagit att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Förvaltningen har räknat fram en kostnad för förslaget. I septem-
ber 2011 var det 79 elever som fick inackorderingsbidrag och därmed, enligt 
medborgarförslaget, skulle få rätt till busskort. Varje busskort kostar 5 000 kronor 
per läsår. Den ökade kostnad som förslaget innebär blir 395 000 kronor per år. 
Denna kostnadsökning finns det inte utrymme för i de budgetramar 
utbildningsnämnden har och därför föreslår förvaltningen att förslaget inte 
genomförs inom nuvarande budgetram. För att genomföra förslaget krävs att 
utbildningsnämnden ansöker om utökad ram. 
 
Utbildningsnämnden beslutade i september 2011 att yttrande skickas till kommun-
styrelsen utan uttalande från nämnden om bifall eller avslag till medborgar-
förslaget. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att utbildnings-
förvaltningen har utrett kostnaden utifrån utbildningsnämndens ansvarsområde 
och där finns om så önskas möjlighet att arbeta in beskriven kostnad i framtida 
budgetarbete. 
 
Kollektivtrafikberedningen och Hälsingerådet har initierat frågan om ”gratis” 
kollektivtrafik för ungdomar hos Landstinget, som är den nya huvudmannen för 
kollektivtrafik i länet. 
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 Diarienummer 
   KS 0366/11 
 
§ 97 forts. 
 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att belysa kostnaderna för ”gratis” 
kollektivtrafik för ungdomar boende i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 maj 2012, § 176 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att frågan föreslås ingå i kommande samtal med Landstinget angående 
kostnaden för ungdomars kollektiva resande. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3maj 2012, § 176 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 42 
Förslag till beslut 25 januari 2012 
Utbildningsnämndens yttrande 28 september 2011, § 93 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 2011 
Medborgarförslag 23 juni 2011 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får den som ställt ett medborgarförslag 
medverka vid det sammanträde då kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan. 
Förslagsställaren har meddelat att han inte kan närvara vid sammanträdet men har 
önskat att presidiet läser upp några kommentarer. Vice ordförande Willy Eriksson 
läser upp kommentarerna. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S) och Malin Ängerå (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0221/12 
 
§ 98 
 
Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att de 
nerslitna farthindren tas bort på Nora Järnvägsgatan, att övergångsställena flyttas i 
direkt anslutning till Coop-rondellen och att de gående styrs med räcken till nya, 
ändamålsenliga övergångsställen med avstånd till rondellen så att en bättre miljö 
skapas både för fordon och gående. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0136/12 
 
§ 99 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Redovisningen godkänns. 
 
2.  Om motion inte är besvarad inom ett år ska det i fortsättningen av  
 redovisningen framgå varför motionen inte är besvarad och vilken som är  
 ansvarig handläggare. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje 
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Kommunledningskontoret har 19 mars 2012 upprättat en redovisning.  
 
Kommunstyrelsen hann inte behandla redovisningen vid sitt sammanträde i april 
månad och därför sker redovisningen i kommunfullmäktige först i maj månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2012, § 167 
Kommunledningskontorets redovisning 19 mars 2012  
 
Yrkanden 
 
Thomas Wandel (SRD): Om motion inte är besvarad inom ett år ska det i 
fortsättningen av redovisningen framgå varför motionen inte är besvarad och 
vilken som är ansvarig handläggare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Thomas Wandels 
tilläggsyrkande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-05-28 
                                                                            2012-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

38 

 
 Diarienummer 
   KS 0136/12 
 
§ 99 forts. 
 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till Thomas Wandels tilläggsyrkande, Nej-röst för bifall till 
tilläggsyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 15 Nej-röster mot 2 Ja-röster, 23 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Thomas Wandels tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KLK för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0153/12 
 
§ 100 
 
Fråga från Bodil Eriksson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande tillgång av tomter/hus i kommunen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan anses besvarad. 
 
 
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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 Diarienummer 
   KS 0153/12 
 
§ 100 forts. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan och ger en 
beskrivning de tomter som kommunen har att tillhandahålla i Ljusdal och Järvsö: 
 
Ljusdal 15 byggklara tomter 
Hybo byggklara 15 tomter 
Tallåsen några byggklara tomter 
 
Järvsö 
Vallmovägen 5 detaljplanelagda tomter 
Anderspers 5 tomter 
Söder om Stenevägen finns förfrågan från ett par exploatörer 
FreskaPelles, möjlighet till 5-10 tomter 
 
Kommunstyrelsens ordförande har också förhoppningar om att den kommande 
översiktsplanen för Järvsö pekar ut ett antal områden för bostäder i Järvsö. 
 
Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar med att det finns god tillgång på 
tomter i Ljusdal med omnejd, men mer begränsad tillgång i Järvsö. 
 
Kommer det människor som frågar efter tomter är kommunen naturligtvis positivt 
inställd till detta. 
 
Debatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson och Roland Bäckman. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bodil Eriksson 
Roland Bäckman 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-05-28 
                                                                            2012-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

41 

 Diarienummer 
   KS 0227/12 
 
§ 101 
 
 Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande lokal taxiverksamhet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Bakgrund 
 
Lars Molin (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
”I sin strävan att spara pengar har X-Trafik med hjälp av Inköp Gävleborg 
upphandlat färdtjänst, sjuktransporter och skolskjutsar i en och samma 
upphandling. Konsekvenserna av upphandlingen innebär stor risk för att 
kommunens lokala taxiföretag slås ut från marknaden.  
 
Konsekvenserna av det blir att invånare, företag och besökare i kommunen 
kommer att vara utan taxi på tider då taxibilar från andra orter som Bollnäs, 
Hudiksvall och Gävle inte finns i kommunen. ” 
 
Lars Molin ställer följande frågor: 
 

• På vilket sätt har kommunalrådet bevakat kommunens intressen av att 
kunna behålla lokal taxiverksamhet i upphandlingen? 
 

• På vilket sätt tänker kommunalrådet agera för att garantera att invånare 
och företag i kommunen har tillgång till en ur servicesynpunkt acceptabel 
taxiverksamhet.  

 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars Molin 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0207/12 
 
§ 102 
 
Interpellation från Karin Jansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande jämställda löner 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Bakgrund 
 
Karin Jansson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
I interpellationen skriver hon: 
”I årsredovisning 2011 kan jag läsa att 83% av kommunens anställda är kvinnor 
och att 17% är män. Den totala lönesumman är cirka 500 miljoner kronor. 727 
miljoner är den totala kostnaden för personal, det vill säja för löner, sociala 
avgifter och sånt.  
Men det framgår inte av redovisningen hur stor del av lönesumman som går till 
kvinnor och hur stor del som går till män. Det gör mej lite nyfiken.”  
Karin Jansson ställer följande frågor: 

• Hur stor del av lönesumman uppbärs av män respektive kvinnor?  
• Är det en rättvis fördelning tycker du?  
• Om inte, vad avser du att göra åt det?  

 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Karin Jansson 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
     
 
§ 103 
 
Undantag av granskning av omsorgsnämndens verksamhetsområde för 
revisor Urban Sundström (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Revisor Urban Sundström (M) ska undantas från revision av omsorgsnämndens  
 verksamheter på grund av att han är gift med en av omsorgsförvaltningens  
 verksamhetschefer. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt aprilmöte att välja Urban Sundström som 
revisor för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning samt för 
granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne, 
Olof Anderssons jordbruksfond och Per och Anna Wallins fond, räkenskaper och 
förvaltning. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Urban Sundström 
Kommunrevisionen 
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 Diarienummer 
   KS 0233/12 
 
§ 104 
 
Linda Danung (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Linda Danung (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
 omsorgsnämnden. 
 
2.  David Wahlund (MP) väljs till ny ersättare. 
 
3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Linda Danung (MP) har i skrivelse 9 maj 2012 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas och finner att kommunfullmäktige 
bifaller denna. 
 
Karin Jansson (MP) föreslår att David Wahlund (MP) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan godkännas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Linda Danung 
David Wahlund 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
     
 
§ 105 
 
Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdalshem samt val 
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2012 till 
bolagsstämman 2013  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Thomas Wandel (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Inger Isaksson Granqvist (S) 
Maria Andersson (FP) 
Harald Noréus (FP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Nilsson (S) 
Torbjörn Åström (SRD) 
Janne Eliasson (V) 
Torsten Hellström (M) 
Maj-Britt Tönners (C) 
 
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD) 
 
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
AB Ljusdalshem 
Förtroendemannaregistret 
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 Diarienummer 
     
 
§ 106 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals 
Servicehusbolag samt val av ordförande och vice ordförande från 
bolagsstämman 2012 till bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Thomas Wandel (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Inger Isaksson Granqvist (S) 
Maria Andersson (FP) 
Harald Noréus (FP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Nilsson (S) 
Torbjörn Åström (SRD) 
Janne Eliasson (V) 
Torsten Hellström (M) 
Maj-Britt Tönners (C) 
 
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD) 
 
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
AB Ljusdals Servicehusbolag 
Förtroendemannaregistret 
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 Diarienummer 
     
 
§ 107 
 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 288 pga 
felaktigt vald tidsperiod. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Ljusdal Energiföretag AB samt val av ordförande och vice ordförande 
från bolagsstämman 2012 till bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 288 upphävs p g a felaktigt vald tidsperiod. 
 
2. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
3. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
4. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
5. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Ljusdal Energiföretag AB 
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 Diarienummer 
     
 
§ 108 
 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut från 2010-12-20, § 286 pga 
av felaktigt vald tidsperiod. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Ljusdal Energi AB samt val av ordförande och vice ordförande från 
bolagstämman 2012 till bolagstämman 2013 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 286 upphävs p g a felaktigt vald tidsperiod. 
 
2. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
3. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
4. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
5. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Ljusdal Energi AB 
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§ 109 
 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 287 pga 
felaktigt vald tidsperiod. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 
Ljusdal Elnät AB samt val av ordförande och vice ordförande från 
bolagsstämman 2012 till bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-20, § 287 upphävs p g a felaktigt vald tidsperiod. 
 
2. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
3. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
4. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
5. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Elnät AB 
Förtroendemannaregister 
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§ 110 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt val av 
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2012 till 
bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
3. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusnet AB 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
     
 
§ 111 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB 
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2012 till 
bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
3. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Renhållning AB 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
     
 
§ 112 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt val 
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2012 till 
bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Stig Andersson (V) 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Annelie Wallberg (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Ivan Norell (SRD) 
Erik Nygren (M) 
Bertil Skoog (FP) 
 
3. Till ordförande väljs Per-Olof Svensson (S). 
 
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Vatten AB 
Förtroendemannaregister 
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§ 113 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning 
AB från bolagsstämman 2012 till bolagsstämman 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per-Olof Svensson (S) 
Jan Hedlund (M) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Hans-Olov Wernersson (SRD) 
Björn Brink (C) 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Energiförsäljning AB 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
     
 
§ 114 
 
Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
(Ljusdalsbygdens museum) för år 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 
 
2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-05-28 
                                                                            2012-06-04 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

55 

 Diarienummer 
   KS 0239/12 
 
§ 115 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd 
i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver hon: 
 
” Ljusdals kommun har många aktiva bygderåd i Färila, Järvsö, Ramsjö, Fågelsjö 
och Los som gör stora insatser för den egna bygdens utveckling och framtid. Man 
ordnar olika aktiviteter som marknader, teater, massor av vår och sommar 
aktiviteter mm. Inte minst är de en viktig remissinstans för kommunens olika 
utvecklingsplaner.  
 
Ett arbete som utförs av bygderåden helt ideellt, många timmar av den egna 
fritiden läggs ner i arbete för att människor ska trivas, må bra och vilja stanna kvar 
i bygden.Bygderåden gör allt för få ihop egna pengar i kassan för sina aktiviteter, 
ideella insatser från enskilda personer som är ovärderliga för kommunen.     
 
Våra lokala bygderåd har ingen ersättning eller får inget bidrag från kommunen 
utan deras insatser räknas många gånger som självklara. En attityd som inte ger 
våra bygderåd den energi eller uppskattning som de är så väl värda. 
 
Jag ser många människor runt om i vår kommun som lägger ner sin själ och sin 
fritid för att aktivera bygden och bidrar med en positiv och självklar inställning 
som är beundransvärd på många sätt. 
 
Ljusdals kommun borde på ett mycket tydligare sätt stimulera dessa ideella krafter 
genom ett bygderådsstöd i någon form. Ett ekonomiskt bidrag vid varje besvarad 
remiss eller annan betydelsefull aktivitet, någon form av uppmuntran är verkligen 
på sin plats.” 
 
Helena Brink yrkar att ett ekonomiskt bidrag på 5000 kr utgår årligen till våra 
lokala bygderåd mot inskickad och godkänd verksamhetsberättelse. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Helena Brink, KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0238/12 
 
§ 116 
 
Interpellation från Ingrid Olsson (C) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande Los gamla ålderdomshem Brattberga 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon: 
 
”I augusti 2011 ställde jag en fråga till kommunstyrelsens ordf. Roland Bäckman 
som gällde Los gamla ålderdomshem (Brattberga). Frågan då löd: ” Har 
kommunen för avsikt att agera för att göra platsen säker innan en allvarlig olycka 
sker?” 
 
Huset står tomt sedan några år, det är i privat ägo och kommunen har inte något 
ansvar för huset enligt Roland Bäckman.Ingenting har hänt, mig veterligt, sedan 
år 2011. 
 
Har någon tjänsteman från ex.vis byggenheten, miljöenheten varit till Los och sett 
hur det ser ut i området i och omkring Brattberga? Husets entrèdörrar är borta, 
flera andra dörrar står öppna som leder in i huset och det är fritt fram för vem som 
helst att beträda platsen.Jag har med egna ögon sett barn springa in och ut (ons. 
9/5) och använt huset som lekplats.” 
 
Ingrid Olsson frågar om kommunen tänker agera på något sätt?  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
Roland Bäckman 
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