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Forum Kommunfullmäktige 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 Diarienummer 
     
 
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§134 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 135 
 
Justerare 
 
Stig Andersson (V) och Mikael Olsson (SD) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 3 september  2012, 
kl 15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 136 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 augusti 2012. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 augusti  2012 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda avsägelser får 
upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
§ 137 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om befolkningen är tillfrågad av Trafikverket 
kring den planerade, nya röda färgen på bron över Ljusnan i Ljusdal. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
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Maj-Britt Tönners (C) ställer en fråga kring beredning av en motion. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
Inga frågor ställs och frågestunden avslutas.
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§ 138 
 
Slutredovisning av projekt "Ljusdals Romeo&Julia" 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Marie Karlsson, Lasse Norin och Reine Lööf informerar om slutrapporten över 
Ljusdals Romeo och Julia. 
 
Bakgrunden till projektidén var resultatet av en förstudie som Folkteatern i 
Gävleborg gjorde 2009 som handlade om möjligheterna med communityteater 
som arbetsmetod för att lyfta individ- och samhällsfrågor. Förstudien pekade på 
att Ljusdals kommun ville bli spetskommun i arbetet med communityprocesser.  
 
I projektet planerades att genomföra sju delprojekt samt arbeta för visionen om att 
skapa ett communityartcenter. De sju delprojekten var: 1. Låna vem du vill. 2. 
Intervjua vem du vill. 3. Spelplats Gärdeåsen. 4. Sanningar, myter och 
missförstånd. 5. Teaterföreställning. 6. Ingrävning. 7. Eldskulptur. Alla delprojekt 
genomfördes utom Spelplats Gärdeåsen.    
 
I förhållande till projektets mål blev resultatet i de mätbara delarna helt uppfyllt. 
När det gäller det övergripande målet, att bredda det offentliga samtalet, anses 
även det som uppfyllt. Bland annat genom de teman som projektet synliggjorde 
och problematiserade i livliga diskussioner och debatter med medborgarna. Dessa 
medborgardebatter är en positiv effekt som projektet haft.   
 
Att använda sig av communityprocesser i en kommuns förändringsarbete är 
intressant ur en rad aspekter. Man kan snabbt få syn på underliggande strukturer 
och lokalt rådande normer och därmed undanröja långvarig mytbildning som på 
olika sätt kan hindra ett samhälle att utvecklas. Genom att söka upp och lyfta de 
röster som annars inte hörs ges nya förutsättningar för verklig utveckling av 
demokratin och medborgardialogen. Den lokalt angelägna scenkonsten kan också 
på ett unikt sätt skapa framtidsbilder som visar på möjligheter och hinder med 
framtida beslut. Arbetet med detta gör att de deltagande medborgarna utvecklas på 
ett personligt plan vilket i sin tur påverkar hela det omgivande samhället.  
 
De erfarenheter projektet haft och som kan vara till nytta för andra är att man vill 
betona vikten av en väl sammansatt projektledning. Styrgruppens roll är av 
betydelse genom hela projektet. Man bör också överväga att göra både 
geografiska och målgruppsmässiga avgränsningar. Noggrann planering av vilka 
medborgare som skall kontaktas och hur detta skall genomföras och följas upp är 
lika nödvändigt som resurs- och tidskrävande. En avgränsning av tema och  
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§ 138 forts. 
 
geografi och målgrupp skulle också medföra att man får mer tid att fördjupa sig i 
enskilda frågeställningarna. När arbetet med communityprocesserna startar går 
deltagarna och omgivningen in i ett utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att 
processen får ha sin gång för att i energin projektet och hos deltagarna skall 
behållas. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 139 
 
Redovisning om hur kommunstyrelsen fullföljer sitt uppdrag (verksamhet 
och ekonomi) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt fullmäktiges ”årshjul” ska kommunstyrelsen i augusti 2012 redovisa hur 
styrelsen fullföljer sitt uppdrag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) informerar: 
 

• Kommunstyrelsen har en budget på 154 845 tkr fördelat på 44 348 tkr på 
kommunledningskontoret (KLK) och 112 497 tkr för samhällsutveck-
lingsförvaltningen (SUF). Ett ofördelat sparkrav finns på 2 000 tkr. 
Investeringsbudgeten ligger på 22 630 tkr. 

• Antalet anställda är 220 personer fördelat på 206 årsarbetare. SUF har 169 
anställda eller 206 årsanställda och KLK har 51 anställda eller 49 
årsanställda. 

• KLK består av kommunkansli, ekonomienhet, personalenhet, 
utredningsenhet, informationsenhet, IT-enhet. SUF består av plan/bygg, 
utvecklingsprojekt, fastighet, gata/park, städ, fritid, miljö, räddningstjänst, 
bibliotek, musik/kultur, fritidsgårdar, energi/konsumentrådgivning. 

• Kommunstyrelsen bedöms klara målen när det gäller ekonomi, med-
arbetare och verksamhet men uppger att det behövs fler kundunder-
sökningar och allt pekar på svårigheter med att hinna presentera en 
nulägesanalys för klimat och miljö under 2012. Att öka andelen eko-
logiska och närproducerade livsmedel återfinns i kostpolicyn och här är 
det i dagsläget något oklart hur det går. 

• När det gäller ekonomi kommer kommunstyrelsen att vända sig till 
kommunfullmäktige för att få täckning för kostnader orsakade av stormen 
Dagmar.  

• Värt att notera är att flera enhetsansvariga upplever extremt hög 
arbetsbelastning på enheterna. 

• Ordföranden tycker att det är viktigt att, när kommunstyrelsen fattar 
beslut, fråga tjänstemännen när de bedömer att olika beslut, utredningar 
etc kan vara verkställda, så att inte orimliga krav ställs. Vill vi ha bra 
resultat är det av största vikt att politikerna också skapar bra 
förutsättningar. 
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§ 139 forts. 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar också om vad som är aktuellt inom 
enheterna och utmaningar inför framtiden. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0562/11 
 
§ 140 
 
Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera - beslut om 
antagande 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ändring av detaljplan för del av Letsbo 2:10 med flera antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Planområdet är beläget nordväst om Letssjön, mellan byarna Letsbo och Hedsta. 
 
Den för området gällande detaljplanen vann laga kraft den 4 mars 2011. Planen 
syftade till att möjliggöra 12 nya tomter för fritidshus, VA- anläggning och gator. 
VA- anläggningarna har därefter genomförts av exploatören och väganslutningen 
till riksväg 83 har förbättrats.  
 
Byggrätten för bostäderna reglerades i detaljplanen till att endast omfatta 90 kvm 
inom respektive tomt med komplementbyggnader, såsom garage och uthus 
inräknade. På förfrågan från exploatören har samhällsutvecklingsutskottet beviljat 
och samhällsutvecklingsförvaltningen genomfört en ändring av detaljplanen, i 
syfte att utöka bestämmelserna gällande byggrätten till 130 kvm inklusive 
komplementbyggnader.  
 
Ändringen av detaljplanen har handlagts genom ett enkelt planförfarande och har 
varit föremål för samråd under april/maj 2012. Under samrådstiden har 
länsstyrelsen, Trafikverket och Länsmuseet yttrat sig utan någon erinran. 
Ändringen av detaljplanen kan därför överlämnas för beslut om antagande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 248 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 131 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 maj 2012 
Antagandehandlingar  
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0562/11 
 
§ 140 forts. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Mårtenssons 
yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
 
§ 141 
 
Detaljplan för del av  Kläppa 27:1 med flera "Kläppa industriområde" - 
beslut om antagande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för del av Kläppa 27:1 med flera antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kläppa industriområde ligger i den östra delen av Ljusdals tätort. Stora delar av 
området är idag exploaterat och inrymmer småindustri och handel. Viss 
bostadsbebyggelse finns inom och i anslutning till området. Området omges av 
några större vägar: riksvägen i norr, Hybovägen i söder samt Smedgatan och 
Godtemplarvägen i väster och öster.  
 
Planens syfte är att ändra markanvändningen av ett vägreservat från år 1979 till 
småindustri och handel och därmed möjliggöra nyetableringar och utvidgningar 
av befintliga verksamheter, samt att förbättra trafiksituationen i området.  
 
Planen har varit föremål för två samråd under 2009 och 2010, samt utställd för 
granskning under december 2011 och antagits av kommunfullmäktige i mars 
2011. Antagandebeslutet överklagades av berörda sakägare och beslutet hävdes av 
Mark- och miljödomstolen i januari 2012. Planförslaget har därefter reviderats i 
början av 2012 och åter ställts ut för granskning i maj. Under utställningstiden har 
åtta yttranden inkommit från länsstyrelsen, Trafikverket, Svenska Kraftnät, 
Vattenfall AB och fyra fastighetsägare. Vissa ändringar har skett till följd av 
yttrandena och planförslaget kan i och med detta överlämnas för antagande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 247 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2012, § 132 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 31 maj 2012 
Antagandehandlingar 31 maj 2012  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
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 Diarienummer 
   KS 0207/12 
 
§ 142 
 
Interpellation från Karin Jansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande jämställda löner. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
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: 

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

 
Kommunfullmäktige beslutade 4 juni 2012, § 102 att interpellationen får 
framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på 
interpellationen: 
 

1. Kvinnor (83%) har 79,25% av lönesumman, män (17%) har 20,75% av 
lönesumman. 

2. Procentuellt fler män än kvinnor har mer välbetalda tjänster. För min del 
ser jag naturligtvis en jämnare fördelning man/kvinna inom alla 
arbetsområden. 

3. Jag är av den uppfattningen att lika lön för lika arbete är självklart och i de 
fall det upptäcks avvikelser, ska detta naturligtvis rättas till. Jag har 
nyligen tagit upp frågan i kommunstyrelsens allmänna utskott som är 
personalutskott, och det finns enligt information från personalchefen, 
fortfarande några fall som behöver rättas till. 
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 Diarienummer 
   KS 0207/12 
 
§ 142 forts. 
 
Via annonsering av tjänster är det möjligt att uppmuntra en minoritet inom 
aktuellt arbetsområde (kvinnor eller män) att söka lediga jobb, vilket jag tycker är 
bra. 
 
Karin Jansson (MP) tackar för svaret. 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Karin Jansson (MP) och Roland 
Bäckman (S). 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Karin Jansson 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0333/12 
 
§ 143 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande vilseledande information om omlastningsplaner 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
I interpellationen skriver han: 
 
” I ett brev från Trätåg AB, ställt till Ljusdals kommun, daterat 2012-07-02 står bl 
a: ”Vid vårt möte i Ljusdal den 2012-05-16 presenterade vi vår viljeinriktning för 
en permanent etablering vid Kläppa-området.  Vår uppfattning vid mötet med Er 
var att kommunens inställning var positiv. Vi enades om att Trätåg AB skulle 
genomföra en förstudie som skulle presenteras i början av oktober 2012.” 
 
Dessa rader reser en del frågor jag ställer mig. 
 

1. Om jag förstått referaten från senaste kommunstyrelsen rätt, hade 
Socialdemokraterna och Vänstern framfört att det hela handlade om en 
tillfällig lösning och skulle därför inte bli ett hinder för en långsiktig sådan 
med en terminal där både timmer och bioenergiprodukter kunde lastas. 
 
Hur kan det komma sig att Trätågs VD Olle Persson och ni har så 
uppenbart olika uppfattningar om saken? 
 

2. Jag kan också notera att Olle Persson ansåg att Ljusdals kommun var 
positiv till förslaget och bäddade därmed för att Trätåg inlett ett 
förstudium. Jag frågar dig vem Olle Persson syftar på? Vem var det som 
vid mötet med Trätåg AB hade delegation på att föra fram kommunens 
åsikt om planerna? Och vilka kommunala beslut låg bakom den framförda 
åsikten? 

 
3. Oavsett vem som har en sådan delegation, är det helt orimligt att ett 

ledarskap, som i så många frågor representerar en minoritet i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, uttalar sig utan en ordentlig 
förankring i frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0333/12 
 
§ 143 forts. 
 

 
Jag undrar om du kan förklara hur ert ledarskap, utan stabil majoritet, ska kunna 
fungera i framtiden utan att tredje part som Trätåg AB drabbas?” 

 
 

Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi  
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0441/11 
 
§ 144 
 
Motion från Ingrid Olsson (C) om Destination Ljusdal 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande att en 
utredning görs för att möjliggöra en satsning där kommunen tillsammans med 
övriga näringslivet marknadsför sig i en ”Ljusdals kommun kampanj”, 
exempelvis på Stockholms central. 
 
Kommunchefen har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till Närljus för yttrande. 
 
Närljus ser positivt på motionen. 2007 genomfördes en sådan kampanj på 
Stockholms central. En sådan marknadsföringskampanj kostar cirka 1 miljon 
kronor, pengar som Närljus i dag inte har och som Region Gävleborg idag inte 
beviljar pengar till om man inte går ihop regionalt. 
 
Men eftersom Närljus uppdrag från och med den 1 januari 2010 är att 
marknadsföra Ljusdals kommun så letar man alternativa platser för detta. En av 
dessa är på det nätverk som stiftelsen nu är medlem i och där de varje vecka 
marknadsför kommunen i ett företagsnätverk i Mälardalen. Där ser Närljus stora 
möjligheter att hitta företag som kan tänkas etablera verksamhet i vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att Närljus är positiv till 
att marknadsföra Ljusdals kommun på exempelvis Stockholms central. En 
marknadsföringskampanj med motsvarande innehåll som tidigare genomförd 
kampanj kostar cirka 1 miljon kronor. I dagsläget finns det dock inte pengar 
avsatta till en sådan aktivitet. Möjligheten finns att hos Region Gävleborg, 
tillsammans med länets andra kommuner, söka medel för att genomföra en 
gemensam kampanj. 
 
Närljus marknadsför för närvarande Ljusdals kommun i ett företagsnätverk i 
Mälardalen. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
 
Allmänna utskottet föreslår 8 maj 2012, § 74 att motionen ska anses besvarad. 
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§ 144 forts. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 250 att motionen ska anses 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 250 
Allmänna utskottets förslag 8 maj 2012, § 74 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Närljus yttrande 12 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 232 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 1 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Ingrid Olsson (C), Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Motionen ska bifallas. 
 
Roland Bäckman (S), Karin Jansson (MP), Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå 
(S), Thomas Wandel (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvaras. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Roland Bäckmans yrkande, Nej-röst för Ingrid Olssons m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 26 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med Roland Bäckmans m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll! 
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   KS 0441/11 
 
§ 144 forts. 
 
 
Reservationer 
 
Sören Görgård (C), Helena Brink (C), Björn Brink (C), Ingrid Olsson (C), Maj-
Britt Tönners (C), Lars Molin (M), Desiré Eriksson (M), Erik Nygren (M), 
Christer Sjöström (M), Pekka Kankare (M), Kenneth Hedman (M) och Marie-
Louise Hellström (M). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
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 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 145 
 
Motion från Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) gällande Ljusdals 
kommun i nytt ljus 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå och Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommun-
fullmäktige där de vill att kommunfullmäktige beslutar om att utreda förut-
sättningarna för att belysa älvbroarna i Ljusdals kommun. 
 
Kommunchefen remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har skickats till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att man gärna skulle arbeta mer aktivt med 
ljussättningen av våra största tätorter. Det är något som skulle kunna läggas till i 
den föreslagna gatubelysningspolicy som tagits fram av förvaltningen. Men så 
länge beslut kring gatubelysningens framtid inte behandlats politiskt är det svårt 
att finna utrymmet inom de ekonomiska ramarna för utveckling av belysnings-
miljöerna. 
 
Förvaltningen skriver också att Trafikverket planerar att måla älvbron i Ljusdal 
och i samband med detta har förvaltningen bjudit in Trafikverket till en dialog om 
ljussättningen av bron, en dialog som kanske kan utökas till att även beröra 
broarna i Färila och Järvsö. För att möjlighet ska finnas till ett givande samråd 
anser förvaltningen att det vore det bra om kommunfullmäktige tagit beslut i 
frågan och även avsatt medel till belysningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser slutligen att det vore positivt om 
kommunfullmäktige beslutar om att utreda förutsättningarna till att belysa 
älvbroarna inom Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är en intressant 
motion som det känns spännande att få utredd utifrån perspektiv som att 
utomhusbelysning kan vara orienterande, säkerhetshöjande och konstnärlig 
samtidigt. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 38 att motionen bifalles. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 251 att motionen avslås. 
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 Diarienummer 
   KS 0486/11 
 
§ 145 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 251 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 38 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 11 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 236 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion från Malin Ängerå och Kristina Michelson (S) daterad 23 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelsson (S), Malin Ängerå (S) och Roland Bäckman (S): Bifall till 
motionen. 
 
Leif Hansen (SRD), Lars Molin (M), Ingrid Olsson (C), Karin Jansson (MP), 
Jonny Mill (SRD) och Benny Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Leif Hansens m fl yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
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 Diarienummer 
   KS 0451/11 
 
§ 146 
 
Motion från Stig Andersson (V) gällande flytten av 
timmerterminalen från stationsområdet i Ljusdal 
 
Kommunfullmäktige beslutar  

 
1.  Motionen anses besvarad 
 
 
Sammanfattning  
 
Stig Andersson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande flytten 
av timmerterminalen från stationsområdet i Ljusdal. I motionen föreslås att 
kommunen snarast kontaktar regeringen för att få ta del av det extra anslag till 
infrastruktursatsningar som aviserats i syfte att få medel till järnvägsbygge för 
timmerterminalen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses besvarad.  
 
Ljusdals kommun har under mer än tio års tid arbetat aktivt för att åstadkomma en 
ny lösning för omlastning av rundvirke från väg till järnväg. Ett samarbete pågår 
mellan kommunen och näringslivet för att tillsammans med Trafikverket hitta en 
lösning för planering, byggande och drift inklusive finansiering. Utgångspunkten 
är att anläggningen huvudsakligen ska utgöras av ett industristamspår, där 
Trafikverket inte står som ägare. 
 
Det extra anslag som omnämns i motionen har anslagits till Trafikverket på 
nationell nivå. Totalt omfattar detta 5 miljarder kronor för åren 2012-2013, varav 
3,4 miljarder kronor är avsedda för järnväg. Trafikverket har vid en direkt 
förfrågan om hur medlen kommer att finnas tillgängliga lämnat besked om att 
dessa i huvudsak ska användas för att åtgärda eftersatt drift och underhåll. 
Anslaget kommer till stor del att förbrukas för åtgärder i södra Sverige. En stor 
satsning kommer också att göras på Malmbanan. Inom vårt län kommer arbetet 
med att få till ökad kapacitet längs sträckan Kilafors-Holmsveden att påbörjas 
med finansiering inom extraanslaget. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att det besked som lämnats av 
Trafikverket innebär att utrymme till omfattande statliga investeringar i form av 
spår för en omlastningscentral inte kommer att finnas inom det extra anslaget. 
Frågan kan lämpligen aktualiseras i samband med den planerade uppvaktningen 
av Trafikverkets ledning. Trafikverket är statlig myndighet med sektorsansvar och 
ansvarar genom detta för hur anslagna medel används. 
 
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att 
samhällsutvecklingsförvaltningens bedömning är att det besked som lämnats av  
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 Diarienummer 
   KS 0451/11 
 
§ 146 forts. 
 
 
Trafikverket innebär att det inte kommer att rymmas några anslag till spår för 
omlastningscentral inom det extra anslaget som motionären hänvisar till. 
 
Ett samarbete mellan kommunen och näringslivet för att tillsammans med 
Trafikverket hitta en lösning för planering, byggande och drift inklusive 
finansiering av en ny omlastningsterminal pågår. I dagsläget finns inget som talar 
för att Trafikverket kommer att stå som ägare för vare sig spår eller terminal. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår därmed att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 13 juni 2012, § 223 att motionen ska anses vara 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 223 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 73 
Förslag till beslut 19 april 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 23 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 237 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Motion 8 september 2011 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP) och Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Willy Eriksson (-): Motionen bifalles såtillvida att kommunen snarast lyfter fram 
dessa frågor till regeringsnivå för att få ta del av de extra pengar som kan 
användas till infrastruktursatsningar. 
 
Leif Hansen (SRD): Till kommunstyrelsens förslag ska tilläggas att kommunen 
ska beakta motionens innehåll.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande mot Willy Erikssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller László Gönczis m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0451/11 
 
§ 146 forts. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 147 
 
Motion från Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) om ett 
framgångsrikt politiskt samarbete 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kenneth Forssell (V) och Yvonne Oscarsson (V) har lämnat en motion till 
kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 
 
”Många hävdar att grunden för framgång är ett gott samarbete. Samarbete kan ske 
på olika plan och på olika nivåer. För att lyckas i det vi företar oss behöver vi stöd 
och hjälp av andra människor. Vi tror inte på den solitära tanken att ”bra karl reder 
sig själv”. Vi tror på tanken att människan behöver andra människor - och att det är 
i möten med andra och i samverkan och genom samarbete som vi når längst i allt vi 
företar oss.  
 
Att kunna samarbeta är ingen självgående självklarhet - tvärtom, det är något vi alla 
behöver lära oss.  Nya situationer, nya konstellationer, nya människor, nya 
förutsättningar, nya tider, nya möjligheter och olika ideologier gör att vi kanske 
behöver uppdatera våra olika förmågor till samarbete. 
 
Olika grundläggande ideologier kan vara svåra att överbrygga men genom en 
ödmjuk respekt inför varandras oliktänkande är det ändå möjligt att hitta vägar för 
ett gott samarbete. Om grunden bygger på alla människors lika värde, respekt, 
självinsikt och ett öppet sinnelag är förutsättningarna mycket goda att nå mycket 
långt i ett samarbete.  
 
Vi tror att det allra mest grundläggande är en vilja att samarbeta. Det betyder för 
oss att i handling visa att viljan finns. Ord är ofta bara ord och har ingen djupare 
innebörd förrän orden omsätts i handling. 
 
Stefan Einhorn, läkare, professor och författare, menar att de allra flesta människor 
vill varandra väl och att snällhet är den i särklass enskilt, främsta framgångsfaktorn. 
Om vi alla bestämmer oss för att vi verkligen vill vara goda, snälla människor finns 
stora möjligheter för framgång. 
 
Vi tror att det är hög tid att politikerna i Ljusdal nu i handling visar att de är 
beredda att hitta samtals- och samarbetsformer som många kan acceptera och ställa 
sig bakom.” 
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 Diarienummer 
   KS 0332/12 
 
§ 147 forts. 
 
 
I motionen föreslår de därför att kommunfullmäktige beslutar att Ljusdals kommun 
genomför en utbildningsdag som erbjuds samtliga politiker i kommunen. Målet 
med dagen ska vara att ge kunskap och insikt om förutsättningar för ett gott 
samarbete. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0349/12 
 
§ 148 
 
Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete 
med brottsbekämpning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Sammanfattning 
 
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 
skriver han: 
 
”Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i 
kommunen men begränsas i sitt arbete. Enligt en undersökning grundad på 2000 
polistimmar så spenderade polisen endast en procent åt fotpatrullering samt 70% 
på stationen eller i bilarna. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon 
annan enkelt kunde sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och 
kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill, det verkliga polisiära 
arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning. 
 
Hedemora kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört 
en tät dialog med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under 
hösten 2012 kommer kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som 
utfärdande av pass, tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av 
delgivningar, ta emot och dela ut hittegods, samt bistå med polisens broschyrer. 
Allmänhetens tillgång till dessa tjänster kommer att öka med bättre öppettider, 
och samarbetet mellan polisen och kommunen blir tätare. 
 
I Lomma kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta 
för polisen i sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet 
ser positivt på en utveckling av dessa samarbeten har även Sölvesborg kommun 
initierat ett prov med samma modell. 
 
En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i 
kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare 
Ljusdal kan vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över 
de uppgifter som kan utföras av andra än utbildade poliser.” 
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 Diarienummer 
   KS 0349/12 
 
§ 148 forts. 
 
Benny Bergström föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
 

• Ljusdals kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka 
administrativa uppgifter kommun i framtiden kan bistå polisen med. 
 

• Kommunen i samråd med Länspolisen tar fram en plan för hur projektet 
kan genomföras så snart det är möjligt. 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
Ks beredning  
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 Diarienummer 
   KS 0500/11 
 
§ 149 
 
Medborgarförslag gällande Naturskog längs Pilgrimsleden vid Ljusnan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget ingår i projekt 

”Tillväxtleder”. 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag angående bevarande av Naturskog längs med Pilgrimsleden 
vid Ljusnan har lämnats. 
 
Kommunchefen remitterade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att det i dagsläget finns många olika typer av 
leder i kommunen. Många av dem är gamla leder och det finns idag ingen utpekad 
huvudman som sköter dem utan de har fått förfalla och växa igen. Det skapas också 
nya leder och där är det byalag och ideella föreningar som är ansvariga. I takt med 
ekonomiska och personella besparingar sköter kommunen idag endast del av 
Ljusnanleden. 
 
Det pågår för närvarande ett projekt ”Tillväxtleder” där man inventerar alla typer av 
leder i Hälsingland. Målet med projektet är att få en samordning och en eventuell 
kommersialisering av lederna i landskapet.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bör ingå i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att frågan om bevarande 
av naturskog efter gamla pilgrimsleder kan ingå vid inventeringen av alla typer av 
leder i projekt ”Tillväxtleder”. 
 
Allmänna utskottet föreslår 8 maj 2012, § 75 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att förslaget ingår i projekt ”Tillväxtleder”. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 252 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att förslaget ingår i projektet ”Tillväxtleder”. 
 
 
 Diarienummer 
   KS 0500/11 
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§ 149 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 252 
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 75 
Förslag till beslut 27 mars 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 24 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 239 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 3 oktober 2011 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras för samtal med stiftets handläggare 
på området. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
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. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0346/12 
  
§ 150 
 
Kenneth Forssell (V) avsäger sig sina uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, ledamot tillika ordförande i FolkhälsoBrå samt 
ledamot i Länsfolkhälsorådet i Gävleborgs län. Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kenneth Forssell (V) entledigas från sina uppdrag som 1:e vice ordförande i  
 kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i Folkhälso/BRÅ samt ledamot i  
 Länsfolkhälsorådet i Gävleborgs län. 
 
2.  Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen,  
 ny ledamot och ordförande i Folkhälso/BRÅ samt ny ledamot i Länsfolk- 
 hälsorådet i Gävleborgs län. 
 
3.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kenneth Forssell (V) har avsagt sig sina uppdrag som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen, ledamot och ordförande i Folkhälso/BRÅ samt ledamot i 
Länsfolkhälsorådet i Gävleborgs län. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Valberedningen föreslår 27 augusti 2012, § 5 att Yvonne Oscarsson (V) väljs 
till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD) och László Gönczi (MP): Jonny Mill (SRD) utses till 1:e 
vice ordförande. 
 
Marit Holmstrand (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till valberedningens 
förslag att Yvonne Oscarsson väljs till 1:e vice ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Yvonne Oscarsson (V) till ny 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 
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§ 150 forts. 
 
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 
Justerarna Stig Andersson och Mikael Olsson utses till rösträknare. 
 
Sekreteraren upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
 
Omröstningsresultat 
 
Antalet avgivna röster är 24. En röst är ogiltig. 
 
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas. 
 
Med 17 röster för Yvonne Oscarsson, 6 röster för Jonny Mill och 17 ledamöter 
som avstod från att rösta har kommunfullmäktige beslutat välja Yvonne 
Oscarsson (V) till ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Kenneth Forssell (V) föreslår att Yvonne Oscarsson (V) också väljs till 
ledamot och ordförande i Folkhälso/BRÅ samt ny ledamot i 
Länsfolkhälsorådet i Gävleborgs län. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kenneth Forssell 
Yvonne Oscarsson 
Folkhälso/BRÅ 
Länsfolkhälsorådet i Gävleborgs län 
Informationsenheten 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0352/12 
 
§ 151 
 
Erika Hedblom (SRD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Erika Hedblom (SRD) entledigas från sitt uppdrag. 
 
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Erika Hedblom (SRD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Erika Hedblom 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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   KS 0361/12 
 
§ 152 
 
Per-Olof Svensson (S) avsäger sig alla kommunala uppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Per-Olof Svensson (S) beviljas entledigande från sina kommunala uppdrag. 
 
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Per-Olof Svensson (S) har i skrivelse avsagt sig sina kommunala uppdrag: 

• Ledamot i kommunfullmäktige 
• Ledamot i Ljusdal Energiförsäljning AB 
• Ledamot och ordförande i Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, 

Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Per-Olof Svensson 
Förtroendemannaregister 
Ljusdal Energi 
Ann-Charlotte Eriksson 
Länsstyrelsen 
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§ 153 
 
Maj-Britt Tönners (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Maj-Britt Tönners (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 kommunstyrelsen. 
 
2.  Ulf Nyman (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
3.  Maj-Britt Tönners (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maj- Britt Tönners (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Helena Brink (C) föreslår att ersättaren Ulf Nyman väljs till ny ledamot och att Maj-Britt 
Tönners väljs till ny ersättare efter honom.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan godkännas. Ordföranden finner att 
fullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maj-Britt Tönners 
Ulf Nyman 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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   KS 0363/12 
 
§ 154 
 
Roger Edäng (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Roger Edäng (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
2. Fyllnadsval ska ske vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Roger Edäng (S) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktiges valberedning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Roger Edäng 
Förtroendemannaregister 
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