
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-09-26 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 18:00 - 20:50 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf 
 Stina Michelson (S) Olle Fack (C) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Ulf Nyman (C) 
 Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) 
 Markus Evensson (S) Marie Mill (LB) 
 Annelie Wallberg (S) Leif Hansen (-) 
 Peter Engdahl (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Leif Persson (S)                               Kenneth Forssell (V) 
 Irene Jonsson (S) Maria Sellberg (V) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Stig Andersson (V)  
 Ove Schönning (S) tjg ers Harald Noréus (L) 
 Birgitta Ek (S) tjg ers Maud Jonsson (L) 
 Lars Molin (M) Mia Sparrow (L) 
 Marie-Louise Hellström (M) László Gönczi (MP) 
 Torsten Hellström (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Kennet Hedman (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Erik Nygren (M) Mikael Olsson (SD) 
 Jan Hedlund (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Allan Cederborg (M) tjg ers Stefan Andersson (SD) 
  Örjan Björk (SD) (tjg ers) 
  Lars Björkbom (KD) 
 
Övriga deltagande Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Kennet Hedman (M) och Peter Engdahl (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-10-03 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  164-184 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kennet Hedman 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Peter Engdahl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 

 
 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-09-26 
 
Datum för anslags upprättande 2016-10-04 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-10-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 164 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 165 
 
Justerare 
 
Kennet Hedman (M) och Peter Engdahl (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 3 oktober 2016, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 166 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 september 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 september  2016 i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt 
att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
 
§ 167 
 
Meddelanden 
 

• Länsstyrelsen har utsett Vincent Clintsol (SD) till ny ledamot i  
  och Leaquive Björklund (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige.  
 Valen gäller t o m 14 oktober 2018. 

• Ordföranden frågar om anmälda men ej kungjorda en avsägelse och  
 fyra frågor får upptas på dagordningen. Ordföranden  
 finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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§ 168 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om buller på Svartvallsberget.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om beslutsgång i ärendet om 
omlastningsterminal i Böle 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om Inlandsbanan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om funktionshinderperspektivet 
i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
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§ 169  Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län (SOU 
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§ 171  Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid Kyrkbyvägen i 
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§ 172  Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Förslag 
till taxa för tillsyn ..................................................................................................................... 15 
§ 173  Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av hushållsavfall 17 
§ 174  Beslut om avskrivning av ärende avseende ansökan om tillstånd till Bäråsens 
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Radislav Majstorovic (SD) ....................................................................................................... 23 
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från de fackliga organisationerna ............................................................................................. 26 
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gällande rekrytering av ny kommunchef .................................................................................. 27 
§ 183  Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande om på vilket sätt, 
och i vilket forum, får ärenden som är av vikt i Ljusdals kommun diskuteras ........................ 28 
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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 169 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Förslag till remissyttrande antas. 
 
2.  Till remissyttrandet ska tillföras att Ljusdals kommun säger defintivt nej till tvingande  
 kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen. 
 
3.  Till yttrandet ska tillföras ett nytt stycke om Hållbarhet: 
 

- Ljusdals kommun ser inte hur den föreslagna regionala indelningen kan understödja 
en hållbar utveckling i de inblandade regionerna och landstingen. Hur ska regioner 
bäst organiseras för att klara klimatutmaningen och Sveriges åtaganden på 
Pariskonferensen? Vilken organisation är bäst på att skapa delaktighet, justa 
ekonomiska och sociala villkor och bra uppväxtvillkor för barn och unga? De frågorna 
finner inget svar i betänkandet. 

 
4. Till yttrandet ska tillföras att Ljusdals kommun kräver och förutsätter att slutligt beslut i    
    Riksdagen gällande regionfrågan föregås av en folkomröstning. 
 
5. Till yttrandet ska tillföras under stycket Servicegaranti: 
 

- För att erbjuda likvärdig service i hela landet måste statens roll tydliggöras i 
betänkandet. 

 
6. Till yttrandet ska tillföras under stycket Demokrati: 
 

- Allt utvecklingsarbete måste ske i samverkan mellan lokala företag och regionens 
kommuner och det är viktigt att kommunerna i regionen får ett reellt inflytande över 
de frågor som berör dem. 

 
7. Till yttrandet ska tillföras under stycket Arbete, studier och urbanisering: 
 

- Statliga myndigheter ska utlokaliseras till de delar i regionen som blivit dränerade på 
statlig närvaro. 

 
Sammanfattning  
 
Indelningskommittén har den 23 juni 2016 lämnat ett delbetänkande som bland annat innebär 
att Region Gävleborg, formellt landstinget, slås samman med landstingen i Uppsala, Örebro, 
Västmanland, Södermanland och Dalarna i en storregion benämnd Region Svealand. Även 
länen slås samman till en gemensam länsstyrelse. 
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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 169 forts.  
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
Delbetänkandet innehåller flera förslag på författningsändring som konsekvenser av 
betänkandets innehåll. Dessutom resonemang om bland annat aspekter såsom demokrati, 
effektivitet, benämningar med mera. 
 
Delbetänkandet i dess helhet kan erhållas som pdf-fil. 
 
Remissvar skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 6 oktober, vilket ger tid för 
en kommunal beslutsprocess. 
 
Allmänna utskottet föreslår 13 september 2016, § 96 att förslag till remissyttrande godkänns. 
 
Vid dagens sammanträde delar Sören Görgård (C) ut centerpartiets förslag till remissyttrande 
och Markus Evensson (S) delar ut socialdemokraternas förslag till remissyttrande.   
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 15 september 2016, § 221 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 96 
Kommunchefens skrivelse 3 augusti 2016 
Yttrande över remiss om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) 23 augusti 2016 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 92 
Remiss från Finansdepartementet 8 juli 2016  
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB),: Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Till yttrandet ska tillföras: 
 

- Ljusdals kommun anser att Gävleborg är och vill även fortsättningsvis vara en viktig 
del av Norrland och anser att utredningen tänkte fel när den vill föra Gävleborg till 
Svealandsregionen. 

- Ljusdals kommun kräver och förutsätter att slutligt beslut i Riksdagen gällande 
regionfrågan föregås av en folkomröstning. 
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                  Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 169 forts. 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Till 
yttrandet ska tillföras ett nytt stycke om Hållbarhet: 
 

- Ljusdals kommun ser inte hur den föreslagna regionala indelningen kan understödja 
en hållbar utveckling i de inblandade regionerna och landstingen. Hur ska regioner 
bäst organiseras för att klara klimatutmaningen och Sveriges åtaganden på 
Pariskonferensen? Vilken organisation är bäst på att skapa delaktighet, justa 
ekonomiska och sociala villkor och bra uppväxtvillkor för barn och unga? De frågorna 
finner inget svar i betänkandet. 

 
Markus Evensson (S): Socialdemokraternas förslag till yttrande godkänns. 
 
Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Karin Janssons 
tilläggsyrkande. 
 
Lars Molin (M): Bifall till Karin Janssons tilläggsyrkande. 
 
Olle Fack (C):  
 
Till yttrandet ska tillföras under stycket Servicegaranti: 
 

- För att erbjuda likvärdig service i hela landet måste statens roll tydliggöras i 
betänkandet. 

 
Till yttrandet ska tillföras under stycket Demokrati: 
 

- Allt utvecklingsarbete måste ske i samverkan mellan lokala företag och regionens 
kommuner och det är viktigt att kommunerna i regionen får ett reellt inflytande över 
de frågor som berör dem. 

 
Till yttrandet ska tillföras under stycket Arbete, studier och urbanisering: 
 

- Statliga myndigheter ska utlokaliseras till de delar i regionen som blivit dränerade på 
statlig närvaro. 

 
Sammanträdet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Ulf Nyman (C): Centerpartiets förslag till yttrande godkänns i första hand. I andra hand 
bifalles Olle Facks tilläggsyrkanden. 
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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 169 forts. 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
László Gönczi (MP): Centerpartiets förslag till yttrande avslås. Bifall till Olle Facks 
tilläggsyrkanden. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Centerpartiets förslag till yttrande avslås. Bifall till Olle Facks 
tilläggsyrkanden. Bifall till Leif Hansens tilläggsyrkande om att Ljusdals kommun kräver och 
förutsätter att slutligt beslut i Riksdagen gällande regionfrågan föregås av en folkomröstning. 
 
Allan Cederborg (M): Bifall till Karin Janssons tilläggsyrkande. 
 
Marie Mill (LB): Bifall till Olle Facks tilläggsyrkanden samt Leif Hansens yrkande om att 
Ljusdals kommun kräver och förutsätter att slutligt beslut i Riksdagen gällande regionfrågan 
föregås av en folkomröstning. 
 
Harald Noréus (L): Bifall till Olle Facks tilläggsyrkanden samt Leif Hansens yrkande om att 
Ljusdals kommun kräver och förutsätter att slutligt beslut i Riksdagen gällande regionfrågan 
föregås av en folkomröstning. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till yttrande mot Socialdemokraternas förslag 
till yttrande och mot Centerpartiets förslag till yttrande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till yttrande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande om att 
Ljusdals kommun anser att Gävleborg är och vill även fortsättningsvis vara en viktig del av 
Norrland, och anser att utredningen tänkte fel när den vill föra Gävleborg till 
Svealandsregionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande om att 
Ljusdals kommun kräver och förutsätter att slutligt beslut i Riksdagen gällande regionfrågan 
föregås av en folkomröstning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Leif Hansens yrkande, Nej-röst för avslag till Leif Hansens yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0339/16 
 
§ 169 forts. 
 
Remiss från Regeringskansliet gällande Regional indelning - tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 26 Ja-röster mot 12 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Leif Hansens yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Olle Facks tilläggsyrkande nr 1. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Olle Facks tilläggsyrkande nr 2. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Olle Facks tilläggsyrkande nr 3. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Reservationer 
 
Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy Borg (S), 
Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S),  
Irene Jonsson (S), Mostafa Touil (S), Ove Schönning (S) och Birgitta Ekh (S) reserverar sig 
till förmån för Markus Evenssons yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Finansdepartementet (reviderat yttrande) 
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 Diarienummer 
   KS 0284/16 
 
§ 170 
 
Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Särskild medlemsinsats erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med 8 172 190 

kronor. 
 
2.  Pengarna anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Medlemmarna i Kommuninvest skall öka sina insatser upp till den obligatoriska nivån 900 
kronor per invånare, vilket för Ljusdals kommun är 17 124 000 kronor. Kommunens 
insatskapital är idag 8 952 000 kronor.  
 
Medlemmarna i Kommuninvest får årligen återbäring baserat på volym och ränta på 
insatskapital. För 2016 var denna återbäring 1 181 000 kronor. Denna återbäring blir nytt 
insatskapital i Kommuninvest. Eftersom återbäringen blir nytt insatskapital redovisas dessa 
inte som finansiell intäkt och påverkar därmed inte resultaträkningen. 
 
Genom att göra en särskild medlemsinsats (extra inbetalning av insatskapital) upp till 900 
kronor per invånare kommer den årliga återbäringen att tillfalla kommunen vilket innebär en 
ökning av de finansiella intäkterna vilket förbättrar det årliga resultatet med motsvarande 
belopp. 
 
För att nå den obligatoriska nivån behöver en särskild medlemsinsats göras med 8 172 190 
kronor.  
 
Medlemsinsatsen är inte en kostnad utan en ökning av kommunens insatskapital.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 203 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 93 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 1 augusti 2016 
Förfrågan från Kommuninvest 23 maj 2016  
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0284/16 
 
§ 170 forts.  
 
Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommuninvest 
Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 171 
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Kyrby 5:21 och 5:30, ”Bostäder vid Kyrkbyvägen” antas.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav den 29 januari 2015 samhällsutvecklings-
förvaltningen i uppdrag att planlägga aktuellt område för bostäder efter ansökan från den 
privata fastighetsägaren. Detaljplanen upprättades och var föremål för samråd under 2015 och 
granskning under 2016. Planen har kompletterats med en geoteknisk utredning under 2016.   
 
Planområdet är beläget öster om Kyrkbyvägen i Järvsö, i ett sluttande, obebyggt markavsnitt 
med utsikt mot dalgången. Området är beläget mellan modern villabebyggelse i väster och 
traditionell gårdsbebyggelse i norr och söder. Området har sedan år 1990 varit planlagt för 
vårdändamål men planen har aldrig genomförts och marken är oexploaterad. I fördjupad 
översiktsplan för Järvsö, antagen av kommunfullmäktige under år 2014, har området utpekats 
som ett bebyggelseområde för vårdboende alternativt bostäder.    
 
Planförslaget innebär att marken blir kvartersmark för bostäder. Bebyggelsen ordnas utefter 
en ny enskild väg. Maximalt indelas området i 10 nya fastigheter. Planen innehåller 
bestämmelser om bebyggelsens utformning och utseende i syfte att få ny bebyggelse att 
överrensstämma med natur- och kulturmiljön i området. Bebyggelsen ordnas även med 
hänsyn till Ljusnans hundraårsflöde.  
 
Strandskyddet berörs i och med att planområdet ligger inom 100 meter från Kyrkbyvågen. En 
förutsättning att bebygga området är att strandskyddet upphävs inom bostadsmarken, vilket 
sker när planen vinner laga kraft. I gällande detaljplan finns ingen fri passage mellan vattnet 
och bostäderna, men med nuvarande förslag uppnås en sådan zon så att allmänheten har 
tillgång till strandområdet och att förutsättningar för växt- och djurlivet säkerställs.    
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 208 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 144 
Antagandehandlingar 8 augusti 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Den nedre husraden tas bort. 
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 Diarienummer 
   KS 0001/15 
 
§ 171 forts.  
 
Antagande av detaljplan för Järvsö Kyrkby 5:21 och 5:40 "Bostäder vid 
Kyrkbyvägen i Järvsö"  
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag kommunstyrelsens förslag. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 172 
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Förslag till taxa för tillsyn 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tillsynsansvaret för lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer delegeras till 

myndighetsnämnden. 
 
2. Förslaget till taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Myndighetsnämnden har översänt protokoll för beslut i kommunfullmäktige gällande lag 
(214:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat landets kommuner 
att de fått ett nytt tillsynsansvar. Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att 
minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Kommunfullmäktige behöver 
delegera detta tillsynsansvar till lämplig nämnd. 
 
Motivering till beslut 
 
Bestämmelserna har sin grund i EU:s strategi för kampen mot terrorism och syftar till att 
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa privatpersoners tillgång 
till utgångsämnen för detta, så kallade sprängämnesprekursorer. Koncentrationer över vissa 
nivåer av väteperoxid, nitrometan och salpetersyra är exempel på sådana ämnen. Lagstift-
ningen har en tydlig koppling till säkerhetsfrågor. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, är tillståndsgivande och central tillsynsvägledande myndighet över 
området. 
 
Enskilda personer ska inte kunna införskaffa aktuella ämnen utan uppvisande av tillstånd. På 
förpackningar av aktuella ämnen ska det tydligt anges att produkten omfattas av restriktioner. 
Lokal kemikalietillsyn där märknings- och tillståndskontroll sker utifrån kemikalielag-
stiftningen och miljöbalkens regler utförs av miljöenheten. De verksamheter som kan bli 
aktuella för tillsyn är t.ex. färg- och järnhandlare, byggvaruhus, hobbybutiker och eventuellt 
apotek som sedan tidigare är föremål för viss återkommande kemikalietillsyn. Den nya lagens 
utformning harmonierar väl med miljöbalken och tillsynen kan med fördel samordnas. 
Sammantaget talar det också för en tillsynsuppgift för miljöenheten. 
 
Kommunfullmäktige bör därför utse myndighetsnämnden som lokal tillsynsmyndighet 
över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och revidera nämndens reglemente 
utifrån detta. Nämndens delegationsordning ger miljöenheten delegation att utföra tillsyn 
i enlighet med lagstiftningen. 
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 Diarienummer 
   KS 0327/16 
 
§ 172 forts. 
 
Begäran om tillsynsansvar över lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer. Förslag till taxa för tillsyn 
 
 
För att kunna finansiera tillsynen kring sprängämnesprekursorer får kommunerna ta ut 
avgifter på samma grunder som miljöbalkstillsynen. Det är okänt hur många aktörer som 
kan bli föremål för tillsyn och hur omfattande den kan bli. Det torde vara ett fåtal aktörer 
utifrån de diskussioner som förts på regional och central nivå. Inledningsvis bör därför 
taxan utgöras av timavgift som debiteras i efterhand. Inför 2016 revideras timtaxan i 
respektive kommunfullmäktiges Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
mm. Det finns inga skäl att anta att timkostnaden för tillsyn över sprängämnesprekursorer 
skulle avvika i något avseende. 1§ andra stycket i respektive kommuns taxa skulle därför 
kunna kompletteras med lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 216 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 augusti 2016, § 140 
Myndighetsnämndens protokoll 23 juni 2016, § 39 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 
Beslutsexpediering 
Akt 
Myndighetsnämnden 
Författningssamlingen efter revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 173 
 
Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av 
hushållsavfall 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Handläggningsavgiften vid anmälan om kompostering av hushållsavfall tas bort från och 

med den 1 november 2016. 
 
 
Sammanfattning  
 
Vid årsskiftet 2015-2016 infördes en ny avgift för handläggning av ärenden hos miljöenheten 
gällande anmälan om kompostering av hushållsavfall om 1 600 kronor. Ljusdal Energi vill att 
den avgiften ska tas bort. 
 
Ljusdal Energi kommer att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för att uppfylla 
målen i den kommunala avfallsplanen, som bland annat innefattar att minst 50 procent av 
matavfallet i kommunen ska källsorteras samt att insamlad mängd kärlavfall ska minska. 
 
Det nya insamlingssystemet innebär att renhållningsabonnenterna kommer att kunna välja 
mellan att inte sortera matavfall, sortera matavfall i ett separat kärl eller i en egen kompost. 
En egen kompost är miljömässigt ett bättre alternativ samt att det leder till ekonomiska 
fördelar för renhållningsbolaget då matavfallet inte behöver hämtas, transporteras och lämnas 
till behandling. Det är anledningar till att vi tycker att kompostering bör uppmuntras, vilket 
också är tänkt att motiveras av en något lägre taxa i jämförelse med sortering av matavfall i 
kärl. 
 
För att kunna välja sortering av matavfall till egen kompost krävs, enligt 45 § 
avfallsförordningen (2011:927), en anmälan till kommunen. Men eftersom kostnaden att 
anmäla egen kompost är 1 600 kronor kan antas att ytterst få kommer att välja det alternativet. 
Kunder som skulle vilja ha kompost kan istället antas välja separat kärl för matavfall av 
ekonomiska skäl. Det innebär att renhållningsbolaget kommer att distribuera matavfallskärl 
till dessa kunder och att tömning av dessa kärl kommer att utföras enligt schema, oavsett hur 
mycket matavfall som slängs i kärlen. 
 
För att uppmuntra till ökad källsortering införs valbara abonnemang med glesare 
hämtningsintervall av brännbart avfall. För de som väljer egen kompost och även källsorterar 
sitt returpapper och förpackningsmaterial är hämtningsintervallet på brännbart avfall tänkt att 
kunna vara så sällan som var åttonde vecka, vilket medför minskade körsträckor för 
sopbilarna. Väljer dessa hushåll separat matavfallskärl istället för egen kompost leder det till 
tätare besök av sopbilen då matavfall av sanitära skäl måste hämtas oftare än brännbart avfall. 
 
Enligt miljöenheten är det få fastigheter som anmäler att de har egen kompost för 
hushållsavfall, den senaste anmälan som gjordes i Ljusdals kommun skedde 2011.  
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 Diarienummer 
   KS 0338/16 
 
§ 173 forts.  
 
Borttagande av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av 
hushållsavfall 
 
Förhoppningen med det nya insamlingssystemet är att fler ska uppmuntras till egen kompost 
så att mindre mängder avfall behöver transporteras. Ljusdal Energi tycker att de abonnenter 
som vill kompostera ska kunna välja det alternativet utan att drabbas av orimliga kostnader. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 204 
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 94 
Förslag till beslut 2 augusti 2016 
Ljusdal Energis skrivelse 4 juli 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M), László Gönczi (MP) och Olle Fack (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Renhållning AB för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0227/16 
 
§ 174 
 
Beslut om avskrivning av ärende avseende ansökan om tillstånd till 
Bäråsens vindkraftpark i Ånge kommun för kännedom till 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 129 att Ljusdals kommun inte 
har något att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge 
kommun. 
 
Beslut har nu kommit från Länsstyrelsen Västernorrland om att ärendet avskrivs 
på begäran av bolaget NV Nordisk Vindkraft AB. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 209 
Allmänna utskottets protokoll 16 augusti 2016, § 135 
Beslut från Länsstyrelsen Västernorrland, 13 juni 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2016, § 129 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0386/16 
 
§ 175 
 
Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering av Ridhuset, 
Ljusdal 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Lars G Eriksson (SD) har inkommit med en motion där han yrkar att  
 

• Kommunen låter en tekniker utreda det renoveringsbehov som föreligger vid ridhuset i 
Sjöbo 

• Renovering ska genomföras så snart det går 
• Ridklubben får en hyressänkning från 17 500 kronor till 10 000 kronor per månad 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsens beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0376/16 
 
§ 176 
 
Medborgarförslag om ny bro över bäcken vid Kolsvedja 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om det ska byggas en 
ny bro över bäcken vid Kolsvedja eftersom den nuvarande bron är väldigt smal 
och bilarna kör fort över den.  
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0238/16 
 
§ 177 
 
Fyllnadsval av ledamot i valnämnden samt ombud 
fastighetsbildningsförrättningar efter Manne Wallström (MP) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ny ledamot i valnämnden. 
 
2. Sune Frost (MP) väljs till ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden)  
    samt ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor). 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Manne Wallström (MP) har beviljats entledigande från sina kommunala uppdrag. 
 
Fyllnadsval ska göras av ledamot i valnämnden samt ombud vid 
fastighetsbildningsförrättningar. 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ny ledamot i valnämnden. Sune Frost 
(MP) väljs till ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) samt ombud 
vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Valnämnden 
Länsstyrelsen  
Lantmäteriet 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0369/16 
 
§ 178 
 
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden samt ledamot i stiftelsen 
Stenegård efter Radislav Majstorovic (SD) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Svend-Aage Friis (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 
2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård. 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Radislav Majstorovic (SD) har beviljats entledigande från sina uppdrag i Ljusdals 
kommun. Fyllnadsval ska därför göras.  
 
Yrkanden 
 
Lars G Eriksson (SD): Svend-Aage Friis (SD) väljs till ny ledamot i 
utbildningsnämnden. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i styrelsen för 
stiftelsen Stenegård. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
De valda 
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 Diarienummer 
   KS 0379/16 
 
§ 179 
 
Avsägelse från Ingalill Nyqvist (C) som lekmannarevisor i 
Hembygdstjänst 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ingalill Nyqvist (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som revisor i      
    Hembygdstjänst. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ingalill Nyqvist (C) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som revisor i 
Hembygdstjänst. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingalill Nyqvist 
Hembygdstjänst 
Förtroendemannaregister 
Revisionen  
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 Diarienummer 
   KS 0403/16 
 
§ 180 
 
Fråga från Stina Michelson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande medborgarförslag om utomhusbad på Östernäs 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Stina Michelson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
”I augusti 2015 inkom ett medborgarförslag till Ljusdals kommun angående ett tempererat 
utomhusbad på Östernäs. Medborgarförslaget stämplades in av fullmäktige och skickades till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
1, Nu har det gått mer än ett år sedan medborgarförslaget stämplades in och jag undrar var 
ärendet ligger? 
2, Finns det någon kostnadsberäkning på förslaget så vi politiker kan ta ställning till en 
eventuell investering av ett tempererat bad på Östernäsområdet?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. I februari 2016 gav 
samhällsutvecklingsutskottet förvaltningen i uppdrag att göra en utredning. Utredningen har 
blivit fördröjd på grund av sjukdom. Det finns därmed ingen kostnadsberäkning att 
presentera. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stina Michelson 
 
 

 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-09-26 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
   KS 0404/16 
 
§ 181 
 
Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande skrivelse från de fackliga organisationerna 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
”På kommunfullmäktige i augusti hade jag en interpellation kring ärendet med fackens kritik 
av kommunledningen. Skrivelsen som kom in i december 2015 kritiserade kommunledningen 
för att inte följa lagen och att samarbetet inte fungerade, alls. Vi fick precis före fullmäktige 
en uppföljning från en av de fackliga företrädarna att diskussionen kring samverkansavtal inte 
går framåt. Jag ställde då frågan om detta men Lars Molin behagade inte svara. Jag fick 
sedermera information om att Lars Molin (M) och Sören Görgård (C) träffat en facklig 
företrädare.  
 
Så jag ställer frågan till Lars Molin, (M), nu: 
Vi väntar nu sedan i december 2015 på att få veta hur samarbetet mellan kommunledningen 
och de fackliga organisationerna fungerar. När ska diskussionerna med de fackliga 
representanterna redovisas i kommunstyrelsens personalutskott alternativt 
kommunstyrelsen?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan och hänvisar till det 
interpellationssvar i samma fråga som Markus Evensson fick vid förra fullmäktigemötet. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0407/16 
 
§ 182 
 
Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande Lars 
Molin gällande rekrytering av ny kommunchef 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
”I början av juni sa kommunchefen upp sig. Vi fick veta via den lokala tidningen att han 
skulle sluta i slutet av september. Vi har i personalutskottet och i kommunstyrelsen fått veta 
att ett rekryteringsföretag ska användas för rekrytering av ny kommunchef. Förra 
kommunfullmäktige ställde jag en fråga hur rekryteringen fortgår. Jag har fått information 
som egentligen inte säger något alls, bara att vi ska. Jag har fått veta att jag som del av 
kommunstyrelsens presidium ska vara en central del av rekryteringen.  
 
Ljusdals kommun har ännu inte annonserat efter en ny kommunchef. Vi har inte satt upp en 
kravspecifikation på vilken sorts chef vi efterfrågar. Vi har inte tagit några beslut på vad en 
sådan rekrytering får kosta. Det har mig veterligen inte tagits några beslut alls gällande 
rekryteringen av ny kommunchef. 
 
Hur lång tid tycker du att det är okej att vänta med rekrytering av ny kommunchef?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får ställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. Processen med att anställa 
kommunchef pågår. Det viktiga är att vi får rätt kommunchef, vi sitter ”inte i sjön”. 
Kommunen har en tf kommunchef som är väl kvalificerad att klara uppgiften. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0405/16 
 
§ 183 
 
Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande om 
på vilket sätt, och i vilket forum, får ärenden som är av vikt i Ljusdals 
kommun diskuteras 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får inte framställas. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
”På kommunstyrelsens personalutskott yrkade jag på att få diskutera ett ärende. Det 
är vanligt att nya ärenden kommer upp på våra sammanträden då vi lever i en 
föränderlig värld. Däremot vägrade Lars Molin (M) ta upp ärendet för diskussion. 
Ett fantastiskt sätt för majoriteten att undvika svåra frågor, är att helt enkelt vägra 
diskutera dem. 
 
Under sommaren har vi haft ett ärende som florerat kraftigt i media och där vi som 
ansvariga politiker stått helt utanför och inte vetat vad som hänt. 
 
Personalchefen har i olika sammanhang inte agerat utefter kommunens 
reglementen. Detta ville jag diskutera som ledamot i personalutskottet. 
Kommunstyrelsens ordförande vägrade diskutera ärendet på grund av 
polisanmälan. 
 
På vilket sätt, och i vilket forum, få diskutera ärenden som är av vikt i Ljusdals 
kommun?” 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att frågan inte får framställas, eftersom 
det ärende som Markus Evensson åsyftar rör myndighetsutövning mot enskild. 
Frågor får enligt kommunallagen inte avse ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskild. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt förslag om att frågan 
inte får framställas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att frågan inte får framställas, Nej-röst för att frågan får framställas. 
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   KS 0405/16 
 
§ 183 forts.  
 
Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens ordförande om 
på vilket sätt, och i vilket forum, får ärenden som är av vikt i Ljusdals 
kommun diskuteras 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 19 Ja-röster mot 6 Nej-röster, 15 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige 
beslutat att frågan inte får framställas. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0412/16 
 
§ 184 
 
Avsägelse från Leaqui Björklund (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Leaqui Björklund (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
 kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Leaqui Björklund (SD) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Leaqui Björklund 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannaregister 
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