PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:15

Beslutande:

Roland Bäckman (S)
Sören Görgård (C)
Björn Mårtensson (S)
Helena Brink (C)
Ulla-Britt Gidemalm (S)
Björn Brink (C)
Peter Engdahl (S)
Maj-Britt Tönners (C)
Malin Ängerå (S)
Ann-Christin Svedman (C) tjg ers
Stina Michelsson (S)
Leif Hansen (SRD)
Leif Persson (S)
Jonny Mill (SRD)
Jenny Breslin (S)
Willy Eriksson (-)
Annelie Wallberg (S)
Thomas Wandel (SRD)
Markus Evensson (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Kjell Nilsson (S) tjg ers
Stig Andersson (V)
Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers
Erika Larsdotter Thimrén (V) tjg ers
Maria Andersson (S) tjg ers
Bertil Skoog (FP)
Lars Molin (M)
Harald Noréus (FP)
Desiré Eriksson (M)
Maud Jonsson (FP)
Erik Nygren (M)
Karin Jansson (MP)
Christer Sjöström (M)
László Gönczi (MP)
Pekka Kankare (M)
Benny Bergström (SD)
Marie-Louise Hellström (M) tjg ers

Övriga deltagande

Maria Hjärtmyr, sekreterare

Utses att justera

Malin Ängerå (S) och Pekka Kankare (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-11-27
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...........................................................................
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Malin Ängerå
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Pekka Kankare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-11-19

Datum för anslags upprättande

2012-11-27

Datum för anslags nedtagande

2012-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§208
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Maria Hjärtmyr
§ 209
Justerare
Malin Ängerå (S) och Pekka Kankare (M) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering äger rum 27 november 2012, kl 13:00 på
kommunkansliet.
§ 210
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 9 november 2012.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 9 november 2012 i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men anmält medborgarförslag och
interpellation får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
§ 211
Ledamöternas korta frågor
Björn Brink (C) ställer en fråga om förslag till ny förbifart Ljusdal.
Kommunstyrelsen ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

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.
Alva Woxlin frågar om kommunfullmäktige tänker använda sig av möjligheten att
ta tillvara alla arbetstillfällen som vindkraftsutbyggnaden kan ge.
Kommunstyrelsen ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Inga fler frågor ställs och frågestunden avslutas därmed.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19

§ 212 Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige ........................................................ 6
§ 213 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013 ........................................... 7
§ 214 Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan ............................. 8
§ 215 Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande begränsning av
vargbeståndet i kommunen....................................................................................................... 13
§ 216 Medborgarförslag från gällande ansökan om att ingå i projektgrupp avseende
separationsteam ........................................................................................................................ 14
§ 217 Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad, till heltid och deltid en
möjlighet för anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun ................................................ 15
§ 218 Interpellation från Helena Brink (C) till kommunalrådet om varför det är så många
förtroendevalda som lämnar sina uppdrg i Ljusals kommun ................................................... 16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0451/12
§ 212

Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till sammanträdesdagar antas med tillägg av ett ytterligare
sammanträde 22 april.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden startar kl 18:00 förutom
budgetsammanträdet som startar kl 13:00.

Sammanträdesdagar 2013
Jan Feb Mars
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Dec
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4
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*Budget
**Info-KS
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 361

Ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) föreslår ytterligare ett sammanträde den 22
april.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till sammanträdesdagar inklusive
sitt eget förslag under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Eva Wiberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0455/12
§ 213

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden 2013 skall införas
i Ljusdalsposten. Sammanträdena skall även kungöras på www.ljusdal.se

2.

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för ett
sammanträde, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska annonseringen i ortstidningar om
sammanträde med kommunfullmäktige även omfatta uppgifter om de ärenden
som ska behandlas.
Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften ska
införas i en viss ortstidning, ska uppgiften införas i denna.
Annonseringen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning innehålla
uppgift om de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 362

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0020/11
§ 214

Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Följande mening i tilläggets syfte ska strykas: Om det i kommunens
översiktsplan redan finns stöd för en särskild lokalisering av en
vindkraftsanläggning har kommunen redan tagit ställning för en sådan
etablering.
2. Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas enligt
planförslag A.
3. Till kommunstyrelsen remitteras följande för yttrande: Framkommer ny
information eller ändrade värderingar, till fördel för vindkraftsetableringar,
gällande påverkan på naturreservat, riksintressen för naturvård,
kulturmiljövård samt Natura 2000-områden vid vindkraftsetablering ska
Degerkölenområdet återinföras i Ljusdals kommuns vindkraftsplan.
Sammanfattning
Under tiden 30 mars 2010 till och med 1 juni 2012 har det tematiska tillägget
gällande vindkraft varit utsänt på utställning. Under denna tidsperiod har närmare
40 yttranden inkommit. Dessa yttranden rör främst Sörbyparken, Riberget,
Mjöberget och Dalkölen.
Uppgifter som inkommit under samrådet anger att den norra delen av Dalkölen är
föremål för reservatsbildning vid Gräsberget (uppgifter från länsstyrelsen) och att
det finns kungsörnsrevir inom området. Naturreservat och Natura 2000-områden
finns direkt söder om området.
Sörbyområdet reviderades inför utställningen, men flera yttranden som gäller
påverkan på Harsa har inkommit. Länsstyrelsen anser att hänsyn är särskilt viktigt
när det gäller riksintresse för kulturmiljö och i närheten av Sörby finns
Prästvallen, Harsens fäbodar och Svedbovallen. Förslag om att området bör
krympas till att bara omfatta den del som är av riksintresse för vindkraft har också
inkommit. Försvaret anser att områdesgränsen bör justeras i norr så att den
överensstämmer med de koordinater de redan har godkänt.
Riberget angränsar till Ensjölokarna som är ett av länets sista urskogsreservat.
Det utreds för ytterligare reservatsbildning i norr. I närheten ligger dessutom
Högbränntjärn som också är ett urskogsreservat. Länsstyrelsen anser att gränsen
bör ändras så att vindkraftverk inte kan placeras alltför nära reservatet. Hur långt
avståndet ska vara har dock inte preciserats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0020/11
§ 214 forts.
Länsstyrelsen anser även att Mjöberget bör revideras så att påverkan på
hydrologin vid Göarvsmyren inte påverkas.
Österberget och Kölvallen bör även revideras så att korridorer på 240 meter
införs. Detta beror på att det finns radiolänkstråk i områdena.
Kommunstyrelsen beslutade 10 november 2012, § 335 att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram tre olika alternativ till
beslut- ett som innehåller Sörbyparken, ett som inte innehåller Sörbyparken och
ett där området krymps till att bara omfatta den del som är av riksintresse för
vindkraft. Kommunstyrelsen diskuterade även att
•
•
•
•

Ta bort det rödstreckade området vid Ensjölokarna
Dalkölen- positivt
Mjöberget- positivt med ny föreslagen områdesgräns för att inte påverka
Göarvsmyren
Kölvallen- kan revideras utifrån radiolänkstråken

Samhällsutvecklingsförvaltningen har 25 oktober 2012 lämnat antagandeförslag
utifrån kommunstyrelsens önskemål med tre olika planförslag:
A. Behålla Sörbyområdet i dess nuvarande utformning (enligt planförslag A
och utlåtande A).
B. Reducera Sörbyområdet till att enbart omfatta den del som är av
riksintresse för vindkraft (enligt planförslag B och utlåtande B)
C. Ta bort Sörbyområdet ur det tematiska tillägget (enligt planförslag C och
utlåtande C)
Kommunstyrelsen föreslår 1 november 2012, § 359 att kommunfullmäktige
beslutar att det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft antas enligt
planförslag A.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 359
Antagandeförslag från samhällsutvecklingsförvaltningen 25 oktober 2012
Kommunstyrelsens protokoll 10 november 2012, § 335
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 5 september 2012
Kjell Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0020/11
§ 214 forts.
Yrkanden
Björn Brink (C), Maj-Britt Tönners (C) och Sören Görgård (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag. Framkommer ny information eller ändrade
värderingar, till fördel för vindkraftsetableringar, gällande påverkan på
naturreservat, riksintressen för naturvård, kulturmiljövård samt Natura 2000områden vid vindkraftsetablering ska Degerkölenområdet återinföras i Ljusdals
kommuns vindkraftsplan.
Roland Bäckman (S), Lászlò Gönczi (MP), Stig Andersson (V) och Karin Jansson
(MP): Bifall till kommunstyrelsen förslag.
Leif Hansen (SRD): Till kommunstyrelsen ska remitteras frågan om att till det
tematiska tillägget ska tillföras högsta tillåtna antal vindkraftverk.
Första meningen i det tematiska tilläggets syfte ska revideras enligt följande:
Syftet med detta tillägg är att utpeka de områden som kan anses vara lämpliga
fören genomtänkt utbyggnad av vindkraft, efter prövning av kommunfullmäktige.
Karin Jansson (MP) och Benny Bergström (SD): Följande mening i tilläggets
syfte ska strykas: Om det i kommunens översiktsplan redan finns stöd för en
särskild lokalisering av en vindkraftsanläggning har kommunen redan tagit
ställning för en sådan etablering.
Sammanträdet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna.
Yrkanden forts
Yvonne Oscarsson (V) och Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag.
Jonny Mill (SRD): Bifall till planförslag C. Kölvallen ska tas bort ur
planförslaget. Bifall till Leif Hansens tilläggsyrkanden och till Karin Janssons
yrkande om att stryka en mening i tilläggets syfte.
Karin Jansson (MP): Björn Brinks m fl tilläggsyrkande avslås.
Sammanträdets ajourneras. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0020/11
§ 214 forts.
Yrkanden forts.
Roland Bäckman (S): Björn Brinks m fl tilläggsyrkande ska remitteras till
kommunstyrelsen för yttrande.
Harald Noréus (FP): Bifall till planförslag C och till Karin Janssons yrkande om
att stryka en mening i tilläggets syfte.
Björn Brink (C): Återtar sitt tilläggsyrkande. Bifall till Roland Bäckmans yrkande
om att yrkandet ska remitteras till kommunstyrelsen.
Leif Hansen (SRD): Bifall till planförslag C.
Jenny Breslin (S): Avslag på Jonny Mills m fl yrkande om att ta bort Kölvallen ur
planförslaget.
Lars Molin (M): Bifall till planförslag B. Bifall till Karin Janssons yrkande om att
stryka en mening i tilläggets syfte.
Tomas Wandel (SRD): Bifall till planförslag C. Kölvallen ska tas bort ur
planförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att stryka en mening i tilläggets syfte. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om att ändra en mening i tilläggets syfte. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att remittera Björn
Brinks m fl tilläggsyrkande till kommunstyrelsen för yttrande. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om att till kommunstyrelsen remittera frågan om att till det tematiska tillägget ska
tillföras högsta tillåtna antal vindkraftverk. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer de tre planförslagen mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat anta planförslag A.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0020/11
§ 214 forts.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser planförslag A till huvudförslag. För att utse motförslag ställer
ordföranden planförslag B mot planförslag C. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat utse planförslag C till motförslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för planförslag C, Nej-röst för planförslag B.
Omröstningsresultat motförslag
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 24 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat utse planförslag C till motförslag.
Propositionsordning huvudomröstning
Ja-röst för planförslag A, Nej-röst för planförslag C.
Omröstningsresultat huvudomröstning
Med 24 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 6 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat anta planförslag A.
Reservationer
Bertil Skoog (FP), Harald Noréus (FP), Maud Jonsson (FP), Leif Hansen (SRD),
Jonny Mill (SRD), Thomas Wandel (SRD) och Benny Bergström (SD).
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl
yrkande om att till kommunstyrelsen remittera yrkandet att om det framkommer
ny information eller ändrade värderingar, till fördel för vindkraftsetableringar,
gällande påverkan på naturreservat, riksintressen för naturvård, kulturmiljövård
samt Natura 2000-områden vid vindkraftsetablering ska Degerkölenområdet
återinföras i Ljusdals kommuns vindkraftsplan. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens m
fl yrkande om att Kölvallen ska tas bort ur planförslaget. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår detta.
Expediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0472/12
§ 215

Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande
begränsning av vargbeståndet i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar som
viljeyttring att verka för en begränsning av vargstammen i kommunen i likhet
med redan laga kraftvunna beslut i Dalakommuner.
Motionärerna föreslår:
•

Kommunen verkar för att ingen nyetablering av varg sker samt att befintliga
bestånd av varg ej ska utökas.

•

Viljeyttringen skrivs in som mål i översiktsplanen.

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsens beredning
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0482/12
§ 216

Medborgarförslag från gällande ansökan om att ingå i projektgrupp
avseende separationsteam
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande
separationsteam.
Förslagsställaren skriver att regeringen redan 2010 gick ut med en strategi för att
stärka barnens rättigheter genom ”Strategi för att stärka barnens rättigheter i
Sverige” (prop 2009/10:232). Nu kommer nästa generations operativa insats för
att stävja eventuella emotionella låsningar vid separation mellan föräldrar.
”Separationsteam” går in och erbjuder båda parter stöd och hjälp att få ordning på
sin livssituation, med utgångsläge i barnens behov av dem båda. Således blir det
mer fokus på det praktiska som rör vårdnad med mål att minska risken för
emotionella låsningar.
Förslagsställaren önskar att Ljusdals kommun ansöker om att ingå i denna
projektgrupp avseende Separationsteam och på sikt bli Sveriges bästa kommun
för föräldrar i kris.

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsens beredning
Förslagsställaren
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0488/12
§ 217

Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad, till heltid och
deltid en möjlighet för anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om önskad
sysselsättningsgrad till heltid och deltid – en möjlighet för anställda i vård och
omsorg i Ljusdals kommun.
Förslagsställarna skriver om rätten att kunna försörja sig själv och sin familj. ”Vi
måste hjälpas åt för att kvinnoyrkena ska bli attraktivare så att våra ungdomar vill
ta över. Det betyder även högre sjukpenning och pension”.
Förslagsställarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rätten till heltid för
anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun.

Beslutsexpedierat
Kommunstyrelsens beredning
Representant för förslagsställarna
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2012-11-19
Diarienummer

KS 0491/12
§ 218

Interpellation från Helena Brink (C) till kommunalrådet om varför det är
så många förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Interpellationen får framställas.

2.

Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande. I
interpellationen skriver hon:
”Enligt uppgift så har 25 personer de senaste två åren lämnat sina uppdrag, 13
kvinnor och 12 män, en förhållandevis hög och oroande siffra på så kort tid.
Medelåldern på dessa personer är 46 år, vilket i sig bör leda till eftertanke hos alla
partier.
Vad är orsaken till att man väljer att lämna sitt uppdrag? Det finns säkert många
förklaringar till det, men jag vill veta vad det är som gör att man kliver av. Alla
partier brottas med svårigheterna att rekrytera nya förtroendevalda, framför allt
våra unga lockas inte av ett politiskt uppdrag.
Det är mycket oroväckande och ett hot mot demokratin att vi inte har ett
representativt snitt av befolkningen i våra politiska församlingar.
Landstinget Gävleborg har uppmärksammat avhoppen bland sina förtroendevalda
och gör en undersökning där man ställer frågan, vad är anledningen till att man
slutar?
På så sätt kan man få en vägledning och en bra förklaring som gör att man kan
göra något åt situationen, man kanske behöver förändra uppdragens utformning,
mer och bättre utbildning, mentorskap, hur tar vi hand om nya förtroendevalda
eller andra åtgärder.
Att göra en enkel undersökning bland de som lämnar sina uppdrag vore en bra
åtgärd för att vi ska kunna utveckla, förändra och locka till de politiska uppdragen
som gör att människor vågar och vill ta på sig ett så viktigt samhällsuppdrag”.
Beslutsexpedierat
Helena Brink
Akt
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