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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att hedra minnet av den tidigare
fullmäktigeledamoten Per-Olof Svensson (S) som avlidit.

§184
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 185
Justerare
Markus Evensson (S) och Marie-Louise Hellström (M) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 6 november
2012, kl 16:00 på kommunkansliet.
§ 186
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 19 oktober 2012.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 oktober 2012 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda 3 medborgarförslag, en fråga och en avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29

§ 187
Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Inga frågor ställs och frågestunden avslutas därmed.

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0191/11
§ 188

Antagandeförslag gällande detaljplan på del av Norrvåga 5:22
med flera "Fritidshus vid Milsjön"
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för del av Norrvåga 5:22 med flera, ”Fritidshus vid Milsjön”
antas.

Sammanfattning
Planområdet är beläget söder om Milsjön, cirka 1 mil sydväst om Järvsö.
Detaljplanen syftar till att pröva bostadsbebyggelse inom ett område som inte
sedan tidigare omfattas av detaljplan. Planen omfattar redan avstyckade tomter
samt medger ytterligare mark för bostadsändamål.
Planen har handlagts med ett normalt planförfarande och överlämnas nu för
antagande.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 september 2012, § 172 att detaljplanen
antas.
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 331 att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 331
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2012, § 172
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 7 september 2012
Antagandehandlingar 7 september 2012
Yrkanden
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras för klargörande kring
strandskydd och uppvärmning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå
yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0191/11
§ 188 forts.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Reservationer
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP) reserverar sig mot beslutet och
inkommer med skriftlig reservation.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0276/12
§ 189

Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vid rapporteringstillfället är det sex personer som fått vänta mer än tre månader
på att få sina beslut om vård- och omsorgsboende verkställda. Av dessa har fem
personer tackat nej till erbjudet boende på olika anledningar som till exempel fel
bostadsort, fel boende och en person känner sig inte riktigt mogen ännu att ta
steget till en flytt.
En person av de fem som tackat nej (vid tre tillfällen) har vid
rapporteringstillfället precis accepterat ett erbjudande och flyttat in på ett vårdoch omsorgsboende. Den sjätte personen (den som inte tackat nej) fick ett vårdoch omsorgsboende beviljat den 30 mars 2012 och flyttade in den 10 juli 2012,
vilket ger en väntetid på tre månader och tio dagar.
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende minskat. Dels
på grund av att det under första halvåret 2012 har funnits 72 lägenheter lediga till
fördelning. Tidigare år har siffran varierat mellan 80 - 100 lediga lägenheter på ett
helt år. I den statistikredovisning som görs till omsorgsnämnden varje månad
finns en liten minskning av antalet nyinkomna ansökningar om vård- och
omsorgsboende jämfört med 2010 och 2011.
Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 342
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 155
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 145

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0277/12
§ 190

Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS andra kvartalet 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut andra
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad 12 juli 2012. Inga ej verkställda beslut
fanns att rapportera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 343
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 156
Omsorgsnämndens protokoll 21 augusti 2012, § 144

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

9

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0161/11
§ 191

Motion från Ingrid Olsson (C) gällande språkvåldet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Ingrid Olsson (C) har ställt en motion till kommunfullmäktige gällande
”språkvåldet”. I motionen skriver hon att ”språkvåld” klart kan jämställas med
fysiskt våld, eftersom den som blir kränkt får ”blåmärken i själen”. Antalet
ärenden gällanden kränkande särbehandling hos Skolinspektionen/Barn-och
elevombudet har nästan fördubblats från 2009 till 2010.
Ingrid Olsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, liksom för all annan
fysiskt kränkning och mobbning, nolltolerans ska gälla även för ”språkvåldet” i
Ljusdals kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2012, § 87 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har från kommunstyrelsen skickats till Ljusdals kommuns
ledningsgrupp (LKL) för yttrande. LKL skriver, genom kommunchef Nicklas
Bremefors, att det naturligtvis är värt att beakta att ett kränkande språkbruk aldrig
ska vara accepterat. Men att införa en nolltolerans mot ”språkvåldet”, för alla
kommunens medborgare, torde vara omöjligt att efterleva. Utifrån detta anser
kommunchefen att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ingrid Olsson
lämnade en liknande motion till kommunfullmäktige 2005. Kommunfullmäktige
ansåg då att det inte var möjligt att fatta ett beslut om en generell nolltolerans,
men att i stället sträva efter att allmänt uppmärksamma vikten av ett vårdat språk,
ta ansvar och vara goda förebilder.
Kränkande språkbruk ska aldrig accepteras, men att införa en nolltolerans mot
”språkvåldet” i Ljusdals kommun och för alla kommunens medborgare blir nog
däremot omöjligt att efterleva.
Vikten av att ha ett vårdat språkbruk ska betonas, eftersträvas och
uppmärksammas. Alla vi som bor i Ljusdals kommun har ett gemensamt ansvar
att vara goda förebilder för ett vårdat språk.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0161/11
§ 191 forts.
Med anledning av att en nolltolerans blir svår att efterleva föreslås att motionen
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 347 att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 347
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 148
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012
Yttrande från LKL 27 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2011, § 87
Motion om ”språkvåldet”, 10 mars 2011
Yrkanden
Ingrid Olsson (C): Bifall till motionen.
Roland Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V), Karin Jansson (MP), Leif Hansen
(SRD), Marit Holmstrand (S) och Benny Bergström (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Ingrid Olsson (C)

Beslutsexpediering
Akt
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0225/11
§ 192

Motion från Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) om att
omlokalisera fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Maj-Britt Tönners (C) och Helena Brink (C) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen skriver de:
”Det kommunala energibolaget Ljusdals Energi AB, står i begrepp att göra stora
investeringar i värmeverket. Pannan på Östernäsområdet ska rivas och en ny är
tänkt att byggas intill den nuvarande med en skorsten lika hög som den redan
befintliga. En så kallad ackumulatortank för att lagra värme i är under planering.
Den blir cirka 40 meter hög och blir ett riktigt landmärke med plåtfasad. Den
befintliga pannan är i sitt slutskede av sin livslängd (30 år) och är mogen för
nybyggnad inom 10 år. Investeringar inom fjärrvärme har lång livslängd, vilket
gör att det är få tillfällen till nytt strategiskt tänkande.
Sammantaget innebär detta att det finns ett tillfälle nu, som inte återkommer de
närmaste 30-40 åren att fundera över om fjärrvärmen i Ljusdal är rätt lokaliserad.
Värmeverkets byggnader kommer att dominera centrala Ljusdal när det är
färdigbyggt. Alla transporter av biobränslen blir allt mera påtagligt liksom upplag
av spån/flis som dammar etcetera Det kan bli ett miljöproblem som Ljusdals
invånare inte accepterar, med dryga efterräkningar som följd.
Vi anser att en alternativ lokalisering av värmeverket ska prövas innan spaden
sätts i jorden och låser oss för minst 30 år fram i tiden. Ett område som absolut
ska undersökas är Bränta. Där finns alla naturliga förutsättningar för en sådan
lokalisering. Kopplingen till Trätåg och andra planer som finns för området faller
väl in i bilden.”
I motionen yrkas att Ljusdals kommun skyndsamt utreder om det är möjligt att
omlokalisera fjärrvärmeverket i centrala Ljusdal till annan lämplig plats där
Bräntaområdet borde undersökas närmare.
Kommunfullmäktiges ordförande remitterade 12 maj 2011 motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0225/11
§ 192 forts.
Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2011, §
142.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Ljusdal Energi AB.
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att det som styr lokaliseringen av
värmeverket är de beslut som låg till grund för befintlig lokalisering samt de tre
nya detaljplaner för handelsområdet, sport- och fritidsområdet samt
industriområdet som beslutades för Östernäs 2009. Dessa beslut har sedan sina i
kraftträdanden följts av Ljusdal Energi och är idag i sitt slutskede med
ombyggnad och uppgradering inklusive nya miljötillstånd för värmeverket samt
rivning av den befintliga gamla Östernäspannan.
Ljusdal Energi skriver att de sedan detaljplanen vann laga kraft arbetat
systematiskt och riktat på att uppfylla dess intentioner och krav på tidpunkter. För
att kunna stänga Östernäs panna i tid för att starta bygget av handelsområdet
behöver befintlig panncentral utökas med 10 MW produktionskapacitet. Detta
arbete är med nuvarande plan i fas och kommer att kunna genomföras i tid. Om
utbyggnad av befintlig panncentral inte kan ske enligt gällande detaljplan försenas
rivning av befintlig panna med den tid som bygge av ny panncentral och
anslutningsledningar tar. Denna process måste också föregås av en ny
miljöprövning. Tiden för denna process är minst 4-5 år.
Kostnader för en ny panncentral på ny plats inklusive utökning av kapaciteten är
beräknad till cirka 250 MSEK. Detta är cirka 150 MSEK mer än den beräknade
kostnaden för den i nuläget tänkta investeringen i befintlig panncentral. Utöver
detta kommer kostnader för rivning och avetablering av befintlig panncentral samt
byggande av anslutningsledningar till ledningsnätet från ny panncentral.
Kostnaden för denna anslutningsledning är beroende på längd och förhållanden,
men om Bränta är den tänka platsen är kostnaderna beräknade till cirka 30 MSEK
om den kan samförläggas med till exempel järnvägsspåret.
Denna kostnadsökning kommer att öka priset för Ljusdal Energis fjärrvärmekunder utan att ge någon tydlig fördel för Ljusdal Energi. Kostnadsökningarna
bedöms vara i storleksordningen 10-15 % av de totala kostnaderna vilket skulle
innebära en motsvarande prisökning på fjärrvärmepriset. Detta skulle innebära
minskad konkurrenskraft både för fjärrvärmen och för de näringsidkare som
använder fjärrvärme, samt leda till ökade kostnader för övriga brukare.
Ljusdal Energi AB anser med hänvisning till ovanstående att det inte är lämpligt
att omlokalisera värmeverket.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0225/11
§ 192 forts.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Energi i sitt
yttrande skriver att det som styr nuvarande lokalisering av värmecentralen vid
Östernäs, pågående ombyggnad och uppgradering, är det beslut som låg till grund
för befintlig lokalisering samt de detaljplaner som kommunfullmäktige fattade
beslut om under 2009.
En placering av värmeverket i Bränta ger inte Ljusdal Energi några tydliga
fördelar. Stora kostnadsökningar för ny panncentral, prisökningar för fjärrvärme,
minskad konkurrenskraft både för fjärrvärme och för de näringsidkare som
använder fjärrvärme samt ökade kostnader för övriga brukare blir sannolikt
resultatet om värmeverket skulle flyttas.
I motionen beskrivs att kopplingar till Trätåg ”faller väl in i bilden” vilket det
finns delade meningar om utifrån den vilja som nyligen presenterats från
företaget, om tänkt etableringsställe.
Ordföranden föreslår att motionen avslås.
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 149 att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 348 att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 348
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 149
Förslag till beslut 23 augusti 2012
Yttrande från Ljusdal Energi AB 5 mars 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 142
Motion, 7 april 2011
Yrkanden
Roland Bäckman (S): Motionen ska avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0225/11
§ 192 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans
yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0136/12
§ 193

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.

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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 346
Kommunledningskontorets redovisning 27 september 2012

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0394/10
§ 194

Utredning av bifallet medborgarförslag gällande att Ljusdals
kommun ska ha ett kommunkort
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Rapporten gällande utredning om kommunkort i Ljusdals kommun godkänns.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, § 164 att bifalla en motion
gällande kommunkort i Ljusdals kommun såtillvida att en utredning skulle
tillsättas.
Medborgarförslaget handlar om att införa ett kommunkort liknande
Stockholmskortet där olika lokala aktiviteter och upplevelser i kommunen skulle
ingå. Förslagsvis Järvsöbacken, Harsa, Järvzoo, Torön, Kajevall, Simhallen,
Färilarevyn, shopping i centralorten med mera. Bussförbindelse mellan dessa
skulle också ingå.
Utredaren skriver att turismnäringen redan idag arbetar med paketering av sina
produkter, förslagsvis bör det undersökas om turismnäringen och Närljus
tillsammans med de lokala näringsidkarna är intresserade av att ett kommunkort
införs i Ljusdals kommun. Det handlar om att samordna både privat, föreningsoch kommunal verksamhet. Logistiken runt transporterna mellan de olika
faciliteterna är en annan viktig fråga som måste utredas om det beslutas att införa
ett kommunkort.
Utredaren har vänt sig till Närljus, Destination Järvsö, Ljusdal i Centrum,
kommunens Informationsenhet och biblioteket med flera för att få svar på sina
frågor.
De flesta ställer sig positiva till ett kommunkort, men anser att många frågor
återstår att besvara till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vem ansvarar för ett genomförande och hantering av ett kommunkort?
Vilka är målgruppen, turister och/eller kommuninvånarna?
Vad ska ingå i kortet?
Om det blir Destination Järvsö AB som ska ansvara för ett eventuellt
kommunkort bör det ingå i avtalet mellan Närljus och DJAB.
Hur ska en strategi för marknadsföring se ut?
Giltighetsperiod?
Ska kortet vara gratis eller köpas?
Ska kortet beställas online?

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0394/10
§ 194 forts.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ska det finnas en hemsida där alla erbjudanden finns listade?
Hur hanteras eventuell vinst?
Kan kortet även utökas till att omfatta länstrafiken?
Går det att kombineras/utvecklas med rabatthäftet som Ljusdals IF säljer?
Vilka språk ska kortet finnas på?
Motiverar det extraarbetet som krävs för att administrera ett kort? En
kostnadsberäkning utifrån sannolika priser och volymer bör ge en bättre bild.
Skulle två taxiresor/dag kunna ingå i kortet? För att underlätta de bristfälliga
kommunikationerna mellan kommundelarna.
Ska kortet kunna köpas separat eller enbart i samband med hotellbokning?

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 314
Allmänna utskottets protokoll 8 maj 2012, § 76
Rapport gällande medborgarförslag om kommunkort i Ljusdals kommun 7
februari 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 7 september 2010, § 164
Medborgarförslag 20 december 2009

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0157/08
§ 195

Bifallet medborgarförslag om att kommunen utreder förutsättningarna för att bygga en anläggning för förbränning av
hästgödsel
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Yttrandet klargör att utredningen inte behövs och kommunen ska därför inte
utreda ärendet vidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2008, § 207 att bifalla ett
medborgarförslag om att utreda förutsättningarna för att bygga en anläggning för
förbränning av hästgödsel.
Ljusdal Renhållning AB har i ett yttrande kommit med synpunkter gällande
medborgarförslaget. Ljusdal Renhållning AB har inhämtat synpunkter från
Ljusdal Energi AB, Energirådgivaren i Ljusdals kommun och Ljusdals Ridklubb.
Ljusdal Renhållnings synpunkter:
1.

2.

3.

4.

Ljusdals Ridklubb har i dagsläget inga problem att bli av med hästgödsel och
de har inga kostnader för detta heller. Hästgödseln omhändertas (hämtas) av
Micke Svenssons Verkstad och Entreprenad AB som komposterar gödseln
som ett led i sin matjordstillverkning. Detta sker på ett litet avstånd från
ridhuset, så transporterna är korta.
Fastighetsuppvärmningen vid Ljusdals Ridklubb (ridhuset) sker med en
jordvärmeanläggning (värmepump). Denna investering gjordes ganska
nyligen, så det är inte möjligt eller rimligt att ersätta den med någon annan
typ värmeanläggning. Frågan om att elda med hästgödsel berördes i samband
med denna investering, men förutsättningarna utreddes aldrig.
Det är inte möjligt att elda med hästgödsel vid någon av Ljusdal Energis
befintliga biobränslepannor i Ljusdal, Järvsö eller Färila. Det skulle således
kräva att en separat panna för detta ändamål byggs. Ljusdal Energi har inget
intresse av en så liten panna det komplicerar bara driften av anläggningarna,
men ger ett väldigt litet energitillskott.
Det är inte miljömässigt hållbart att med fossilt bränsle i lastbilar transportera
små mängder hästgödsel från enskilda hästägare till en centralt placerad
förbränningsanläggning. En förbränningsanläggning för hästgödsel förutsätter
tillgång till större mängder hästgödsel, det vill säga från en anläggning som
en ridskola, ett större stall eller liknande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0157/08
§ 195 forts.
5.

6.

Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör i första hand återföras till
åkermark, särskilt hos enskilda hästägare. Om hästgödseln inte återförs till
jordbruksmark går en viktig växtnäringsresurs förlorad.
Om man som privat hästägare inte har tillgång till egen mark för spridning av
gödsel är det naturligtvis ett problem, men att lösa detta genom att kommunen
ska investera i och driva en panna som inte behövs och där transporterna
sannolikt "äter upp” energiinnehållet i bränslet verkar inte hållbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 344
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 126
Ljusdal Renhållning AB:s yttrande 2 juli 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2008, § 207
Medborgarförslag 28 mars 2008

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0621/11
§ 196

Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning
för äldre
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunen utreder möjligheten för de äldre att få hjälp med snöröjning och
sandning, framförallt för de som bor längst ut i periferin av kommunen, men
förslaget ska gälla alla som har svårt med sitt boende på grund av vintriga
förhållanden.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 304 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen remitterade medborgarförslaget till omsorgsnämnden och
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Omsorgsnämnden föreslår den 21 juni 2012, § 114 att medborgarförslaget
godkänns. Omsorgsförvaltningen skriver i sitt yttrande den 1 juni 2012 att det i
kommunen finns ett antal serviceföretag som är inriktade på det slag av tjänster
som efterfrågas i medborgarförslaget. Det kan därför vara tveksamt ur
konkurrenssynpunkt att kommunen levererar subventionerade tjänster på en
marknad som också sysselsätter privata entreprenörer. Däremot ser förvaltningen
positivt på att man där lokala förutsättningar medger gör som kommunens
arbetsmarknadsenhet (AME) gör i Kårböle. Där bedriver AME i samarbete med
byalaget ett försök att som en arbetsmarknadsåtgärd tillhandahålla en lokal
serviceman. Här betonas att initiativet till detta kommer från byalaget, vilket
bedöms som största vikt för att lyckas.
Servicemannen är anställd av AME och avlönas delvis med statsbidrag. Byalaget
utgör lokal arbetsledning och svarar för kontor, telefon, resekostnader och annan
utrustning. Servicemannen ansvarar för att hjälpa ortsbefolkning och föreningar
med mindre kvalificerade reparationsarbeten, rådgivning och förmedling av mer
tidskrävande tjänster som gräsklippning och snöskottning. Även för mer
kvalificerade tjänster fungerar servicemannen som rådgivare och förmedlare till
lämplig leverantör.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0621/11
§ 196 forts.

Samhällsutvecklingsförvaltningen anser det ur konkurrenssynpunkt vara tveksamt
att kommunen levererar subventionerade tjänster på en marknad som också
sysselsätter privata entreprenörer.
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen inte kan
utföra tjänster av föreslagen typ genom tvång vid privata bostäder.
Medborgarförslagets ambition, att skotta snö och sanda för att äldre ska kunna bo
kvar hemma är dock en god tanke.
Det kan också vara tveksamt om en kommun ur konkurrenssynpunkt kan leverera
tjänster på en marknad som sysselsätter privata entreprenörer.
I samband med privat hemtjänst kan det mot en tilläggsavgift väljas till
servicetjänster, med möjlighet till ROT- och RUT-avdrag.
Vissa möjligheter kan finnas att genom samverkan mellan byalag och AME
bedriva en del serviceuppgifter under begränsad tid. Byalaget kan också ta
initiativ till att samtala och avtala om tänkbara lösningar, utifrån för orten rådande
förhållanden.
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 152 att medborgarförslaget
avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 350 att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 350
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 152
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 20 augusti 2012
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 29 juni 2012
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 114
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2011, § 304
Medborgarförslag gällande hjälp med snöröjning och sandning till äldre 19
december 2012
Yrkanden
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
medborgarförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0621/11
§ 196 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0221/12
§ 197

Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget vidareförmedlas till
Trafikverket som är ansvarig väghållare.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att
de nedslitna farthindren tas bort på Norra Järnvägsgatan, att övergångsställena
flyttas och att räcken sätts upp för att styra gångtrafikanterna.
Kommunfullmäktige beslutade 4 juni 2012, § 98 att medborgarförslaget skickas
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har begärt yttrande från
samhällsutvecklingsförvaltningen i ärendet.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser i tjänsteskrivelse att medborgarförslaget
bör vidareförmedlas till Trafikverket som är väghållare. Ljusdals kommun har för
närvarande inget ansvar för genomfarten i Ljusdal och kan därför inte ändra
utformningen av vägen.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun för
närvarande inte har ansvar för beskriven genomfart och därför inte kan ändra
utformningen av genomfartsvägen.
De synpunkter som finns i medborgarförslaget är viktiga både vad gäller miljö
och funktion för genomfarten. Medborgarförslaget ska vidareförmedlas till
Trafikverket som är ansvarig väghållare.
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2012, § 151 att medborgarförslaget
bifalles såtillvida att förslaget vidareförmedlas till Trafikverket som är ansvarig
väghållare.
Kommunstyrelsen föreslår 11 oktober 2012, § 351 att medborgarförslaget bifalles
såtillvida att förslaget vidareförmedlas till Trafikverket som är ansvarig
väghållare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0221/12
§ 197 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 351
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2012, § 151
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 16 augusti 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 27 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 98
Medborgarförslag gällande Norra Järnvägsgatan 3 april 2012
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
Trafikverket
Förslagsställaren
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0422/12
§ 198

Medborgarförslag gällande belysning vid lekparken i Ramsjö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren
föreslår att belysningen vid lekparken i Ramsjö snarast bör återställas.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0415/12
§ 199

Annasara Svanteson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden. Fyllnadsval av nämndeman i Hudiksvalls
tingsrätt
Kommunfullmäktige beslutar
1. Annasara Svantesson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden.
2. Conny Englund väljs till ny nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
4. Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden sker vid nästkommande
sammanträde.

Sammanfattning
Annasvara Svantesson (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot
i omsorgsnämnden och nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten har
beviljat henne avsägelse och kommunfullmäktige ska således göra ett fyllnadsvall
gällande uppdragen som nämndeman och ledamot i omsorgsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om Annasara Svantesson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kenneth Forssell (V) föreslår att Conny Englund väljs till ny nämndeman i
Hudiksvalls Tingsrätt. Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan
godkännas och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Annasara Svantesson
Omsorgsnämnden
Tingsrätten Hudiksvall
Ann-Charlotte Eriksson
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0421/12
§ 200

Bodil Eriksson (FP) avsäger sig alla sina kommunala politiska
uppdrag. Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen och som
ersättare i stiftelsen Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bodil Eriksson (FP) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Harald Noréus (FP) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
3. Maud Jonsson (FP) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
4. Bertil Skoog (FP) väljs till ny ersättare i stiftelsen Ljusdalshem.
5. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
6. Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden sker vid nästkommande
sammanträde.

Sammanfattning
Bodil Eriksson (FP) har avsagt sig sina kommunala uppdrag.
Bodil Eriksson har varit ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
ersättare i stiftelsen Ljusdalshem och ersättare i utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Bertil Skoogg (FP) föreslår att Harald Noréus (FP) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsen. Eftersom Harald Noréus varit ersättare i kommunstyrelsen
föreslås att Maud Jonsson (FP) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. Bertil
Skoog föreslås bli ny ersättare i stiftelsen Ljusdalshem.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan godkännas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
Bodil Eriksson, Harald Noréus, Maud Jonsson, Bertil Skoog
Stiftelsen Ljusdalshem, Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson, Utbildningsnämnden
Länsstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0433/12
§ 201

Eva-Lena Flygerfeldt (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare
i omsorgsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Eva-Lena Flygerfeldt (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i omsorgsnämnden.
2. Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Eva-Lena Flygerfeldt (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Jan Hedlund (M) föreslår att Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare.
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan godkännas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Eva-Lena Flygerfeldt
Kennet Hedman
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0438/12
§ 202

Ingela Gustavsson (V) avsäger sig alla sina politiska uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Stig Andersson (V) utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
3. Conny Englund (V) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Ingela Gustavsson (V) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag.
Ingela Gustavsson har varit ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Ordföranden frågar om Ingela Gustavsson kan beviljas entledigande från sina
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kenneth Forssell (V) föreslår att Stig Andersson (V) väljs till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning och att Conny Englund (V) väljs till ny
ersättare i kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar om förslagen kan godkännas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.

Beslutsexpediering
Akt
Ingela Gustavsson
Stig Andersson
Conny Englund
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0462/12
§ 203

Fråga från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande
gällande översiktsplan för Järvsö. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Frågan anses besvarad.
Sammanfattning
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande
översiktsplan för Järvsö:
” Jag har i denna församling i åratal förfäktat behovet av en förnyad översiktsplan
för Järvsö. Under tiden byggs det febrilt, speciellt på och kring Öjeberget. Det är,
för bygden en positiv utveckling, men det skulle vara än bättre om det fanns en
genomtänkt plan för hur mycket och på vilka platser som bebyggelsen gör mest
nytta. Det kan handla om kommunal infrastruktur, estetiska överväganden,
optimal beläggning och bevarandeaspekter där det fortfarande finns något att
bevara.
Inför 2012 års verksamhet har fullmäktige för kommunstyrelsens räkning antagit
följande mål bland andra, föreslagen av Karin Jansson (MP): ”Arbetet med att ta
fram en ny översiktsplan/fördjupning Järvsö ska påbörjas under 2012.”
Nu när det pågår fortlöpande behandling av olika detaljplaner för projekt i Järvsö
och du, bland andra, diskuterar Stenegårds framtida roll i exempelvis Världsarvsprojektet, framstår behovet av en fokusering på den övergripande planeringen än
tydligare.”
László Gönczi ställer följande fråga:
- Har arbetet kommit igång och befinner det sig i fokus enligt den behovsskiss jag
gör här ovan?
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Inköp
Gävleborg har på kommunens uppdrag upphandlat den hjälp som behövs för att
göra arbetet med framtagande av översiktsplan. Arbetet påbörjas 1 november
2012.
Debatt äger rum med inlägg från László Gönczi och Roland Bäckman.
Beslutsexpediering
Akt
László Gönczi
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0471/12
§ 204

Lars Stegs (Eriksson) Mp avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Stegs (MP) (tidigare Eriksson) beviljas entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Lars Stegs (MP) (tidigare Eriksson) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Ordförande frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Lars Stegs
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0459/12
§ 205

Medborgarförslag gällande utveckling av Östernäsområdet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande utveckling av
Östernäsområdet. I stället för etablering av köpcentrum på Östernäs föreslås en
etablering i Kläppa. Förslagsställarna föreslår istället bostäder, rekreation,
aktiviteter och verksamhet inom Östernäsområdet.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0466/12
§ 206

Medborgarförslag gällande Ljusdals Centrum
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande Ljusdals
centrum. Förslagsställarna föreslår att Ljusdals kommun snarast möjligt tar fram
en centrumplan för Ljusdal i syfte att prioritera, förnya och utveckla stadskärnan
samt att ambitionerna kring handelsutveckling flyttas från Östernäs till
centrumområdet.

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
Representant för förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-10-29
Diarienummer

KS 0467/12
§ 207

Medborgarförslag gällande att bevara kulturarvet på Kolsvedjaberget
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås att
kulturarvet på Kolsvedjaberget bevaras och att något kreativt, nyttigt och
användbart skapas. Förslagsställaren önskar ett ”sagoberg” som en miniatyr av
Tomteland. Skogen och grottan används och vi tar hjälp av älvor, drakar,
rumpnissar, prinsessor m m.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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