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Datum

2018-09-24

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 24 september 2018 kl 18:00-20:20

Beslutande

Ledamöter
Björn Brink (C), Ordförande
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Marit Holmstrand (S)
Ove Schönning (S)
Jenny Breslin (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Iréne Jonsson (S)
Birgitta Ek (S) tjg ersättare
Kurt Eriksson (S) tjg ersättare
Olle Fack (C)
Ulf Nyman (C)
Tommy Olsson (C) tjg ersättare
Harald Noréus (L)
Maud Jonsson (L)
Berit Wikström (L) tjg ersättare
Lars Björkbom (KD)
Ingalill Fahlström (MP)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Karin Jansson (MP) tjg ersättare
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (-)
Torsten Hellström (-)
Kennet Hedman (M) § 99-102
Jan Hedlund (M)
Allan Cederborg (M) tjg ersättare § 103-109
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-)
Lars G Eriksson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Yvonne Oscarsson (V)
Emma Jonsson (V)
Stig Andersson (V)
Ramin Maihamparast (V) tjg ersättare
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Datum

Kommunfullmäktige

2018-09-24

Övriga deltagare

Verksamhetschef Charlotta Netsman, processledare Åsa Malmström och
föreståndare Jan- Åke Karlsson, § 99
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Jan Hedlund (M) och Irene Jonsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2018-10-01

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Björn Brink
Justerare
Jan Hedlund (M) och Irene Jonsson (S)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum för anslags upprättande

2018-10-02

Datum för anslags nedtagande

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 14 september
2018. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 september
2018 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige
uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.

Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.
Allmänhetens frågestund
Singoalla Livingstone har ställt följande frågor:
Varför har inte projektet artscape behövt specificera sina kostnader i ansökan
om ekonomiskt bidrag hos kommunstyrelsen? Har kommunstyrelsen några
regler på hur en ansökan ska se ut när man vill söka ekonomiska bidrag ?
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågorna.
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Innehållsförteckning
§ 99
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§ 100 Dnr 00523/2016

Kommunen och möjlighet till Webb - TV.............................................................. 8
§ 101 Dnr 00442/2015

Uppdatering av taxa för miljötillsyn ...................................................................... 9
§ 102 Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen första kvartalet 2018............................................................... 11
§ 103 Dnr 00543/2017

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av konstpolicy inom
Ljusdals kommun. Svar ..................................................................................... 12
§ 104 Dnr 00303/2014

Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) gällande
bandy och ungdomsbostäder. Svar ................................................................... 15
§ 105 Dnr 00409/2017

Motion från Markus Evensson (S) m fl gällande fri kollektivtrafik till
barn och ungdomar. Svar .................................................................................. 18
§ 106 Dnr 00055/2018

Motion från Leif Hansen (-) gällande att kommunens energifrågor bör
drivas i förvaltningsform. Svar ........................................................................... 21
§ 107 Dnr 00347/2018

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen .............................. 23
§ 108 Dnr 00339/2018

Motion från Marie Mill (LB) gällande inrättande av tjänst som
äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun ..................................................... 24
§ 109 Dnr 00328/2018

Avsägelse från Mia Sparrow (L) gällande uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige liksom platsen som ersättare i
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Gåvomedelsfond ............................................................................................... 25
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Dnr 00487/2017

Information om världsarvet Hälsingegårdar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Charlotta Netsman, processledare Åsa Malmström och
föreståndare Jan- Åke Karlsson informerar om världsarvet Hälsingegårdar.
Ur motiveringen till världsarvsutnämningen:





De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling
av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig
plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.
Gårdarna visar hu oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat
område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med
en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt
för fest.
Gårdarna vittnar om en kultur som försvunnit i dag, men vars
byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet
är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde.

Ljusdals kommun i världsarvet Hälsingegårdar:


Tre av sju världsarvsgårdar, tio öppna hälsingegårdar,
världsarvscentrum, fäbodvall m m .

Framgångsfaktorer






Justerandes signatur

Kommunikation- avgörande för att lyckas
Samverkan- för att alla ska dra åt samma håll
Delaktighet och samägande
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Tydliga mandat och resurser
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Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Datum
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Dnr 00523/2016

Kommunen och möjlighet till Webb - TV
Kommunfullmäktige beslutar
1. Demokratiberedningens förslag avslås.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt möte den 30
januari 2017, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheter till att producera webb-tv.
Kommunen har för närvarande egna sändningar av webb-tv från
kommunfullmäktige. Ett annat någorlunda färskt exempel på webb-tv är en
föreläsning i Ljusdalssalen som filmats för uppspelning i efterhand.
En mer omfattande produktion med till exempel fler direktsändningar kräver
dock vissa investeringar men framför allt omfattande arbete. Dessutom
måste juridiska aspekter gällande personuppgifter beaktas.
I ett läge när kommunen står inför besparingsbehov föreslås därför att frågan
om vidare utredning av utökad produktion av webb-tv får anstå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 141
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 73
Kommunledningskontorets skrivelse 18 maj 2018
Demokratiberedningens protokoll 30 januari 2017, § 43
Skrivelse från informationschefen 14 december 2017
Yrkanden
Björn Brink (C): Förslaget ska avslås.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer sitt eget avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Beslutsexpediering: Akt
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Dnr 00442/2015

Uppdatering av taxa för miljötillsyn
Kommunfullmäktige beslutar
1. Miljöenhetens förslag till uppdatering av bilaga 2.1 till taxa för prövning
av tillsyn inom miljöbalkens område antas.
Sammanfattning av ärendet
Dagens taxa är baserad på SKLs förslag och antogs av kommunfullmäktige i
slutet av 2015, för att börja gälla 1 januari 2016. Miljöenhetens taxa för
prövning av tillsyn inom miljöbalkens område består av tre delar; Inledande
bestämmelser, taxebilaga 1.1 och taxebilaga 2.1. Den tredje delen taxebilaga
2.1 är helt baserad på miljöprövningsförordningen och är i dag inaktuell på
grund av den stora uppdatering av förordningen som skedde under 2017.
SKL har tagit fram ett nytt förslag till taxebilaga 2.1 som miljöenheten nu
har anpassat för att passa verksamheten. De anpassningar som skett är
markerade i förslaget till taxebilaga.
Taxan utgör grunden för att miljöenheten ska kunna ta ut en avgift för
prövning och tillsyn.
Avgiften utgår från principen att förorenaren ska betala (polluter pays
principle) som ingår i Rio-dokumentet och EU:s Rom-fördrag. Riksdagen
har utifrån denna princip haft som utgångspunkt att myndigheternas
prövning och tillsyn ska vara avgiftsfinansierad. I miljöbalken 27 kap 1§
finns rätten att ta ut avgifter för tillsyn och prövning angiven.
Beslut om fastställandet av taxan inklusive uppdatering av taxan kan endast
fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 146
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018,§ 59
Myndighetsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 51
Förslag Taxebilaga 2
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Yrkanden
Lars Molin (M) och László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Myndighetsnämnden
Författningssamlingen
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Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen första kvartalet 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande första kvartalet 2018.
Av rapporteringen framgår att det finns fyra gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader efter beslutsdatum. Alla fyra besluten gäller
bistånd med kontaktfamilj. I ett fall har den tilltänkta kontaktfamiljen tackat
nej till uppdraget medan det i de andra tre fallen inte har funnits någon
kontaktfamilj att tillgå. Rapport om detta är skickat till Inspektionen för vård
och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 151
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 80
Omsorgsnämndens protokoll 25 april 2018, § 63
Omsorgsförvaltningens skrivelse 6 april 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00543/2017

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av
konstpolicy inom Ljusdals kommun. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om
instiftande av konstpolicy inom Ljusdals kommun.
I motionen skriver han att för att möjliggöra för lokala konstnärer och
konsthantverkare att synas och medverka med utsmyckning i kommunala
(offentliga) byggnader bör en konstpolicy upprättas. Inom denna policy bör
40 procent av inköpt konst komma ifrån lokala konstnärer/utövare.
Kommunen och helägda bolag ska avsätta en procent av byggkostnaden för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning när man bygger nytt, bygger till
eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg,
parker och trafikplatser. Konstpolicyn bör också omfattas av enprocentregeln
likaledes bidraget på 100 000 kronor som kulturenheten erhåller varje år från
kommunen.
Motionären anser också att en speciell utställningsplats bör inrättas på
museet för lokal konst från såväl avlidna konstnärer och även från numera
verksamma konstnärer.
Motionären yrkar på att en konstpolicy införs i Ljusdals kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 8 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen
för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att lokala konstnärer
och konsthantverkare idag anlitas till merparten av kommunens offentliga
utsmyckningsuppdrag samt är representerade i ca 85 procent av kommunens
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konstinnehav. Kommunen samarbetar med lokala utställare och konstnärer
samt erbjuder utställningar i de egna lokalerna. Huvuddragen i motionens
syfte är därmed redan uppnådda.
Vidare skriver förvaltningen att man delar motionärens uppfattning att
kommunens konstverksamhet skall medverka till att lokala konstnärer synas
och kommer ifråga när det gäller utsmyckningsuppdrag och andra inköp av
konst.
När Ljusdals kommun köper in offentlig konst kan projektet ske på olika
sätt. Först sker alltid ett samråd med de som i första hand nyttjar platsen där
konsten ska placeras sedan eftersöks det bästa konstnärskapet för uppdraget.
Vid upphandling av offentlig konst har kommunen att rätta sig efter LOULagen om offentlig upphandling samt de rekommendationer som KRO Konstnärernas Riksorganisation tagit fram.
Större utsmyckningsuppdrag ska ske genom en utannonserad projekttävling.
I en projekttävling väljer en jury ut konstnärskap och konstnärerna deltar
anonymt och får inte särskiljas varken geografiskt, könsmässigt eller på
något annat sätt. Vid mindre uppdrag skall flera konstnärskap beaktas utifrån
den plats som skall gestaltas och endast under mycket speciella förhållanden
får ett uppdrag ges till en särskild utvald konstnär. Under senare år har dock
uppdraget vid åtta av de tio senaste konstnärliga utsmyckningarna i
kommunen gått till en konstnär i området. Ljusdals kommun gynnar de
lokala konstnärerna på deras egna meriter.
I ett rikt konstliv har de lokala gallerierna en viktig plats. De möjliggör att
konstnärer får visa och försälja sina verk och bjuder in konstnärskap som
kanske inte finns att tillgå på orten. Både besökare och konstutövare gynnas
genom inspiration, nätverkande och kompetenshöjande aktiviteter. Idag
köper kommunen merparten av så kallade lösa verk från de olika
utställningar som arrangeras runt om i kommunen. En del verk köps också
direkt ifrån de lokala konstnärerna. Samarbete sker också med kulturenheten
kring konstnärssamtal och workshops arrangeras tillsammans med
Slottehubben.
Kommunens konstinnehav består idag till ca 85 procent av verk av lokal
karaktär och övervägande delen består av traditionellt måleri ofta av
landskap. Samlingarna tillgängliggörs sedan hösten 2017 kontinuerligt på
den nya utställningsytan i kommunhuset. Här visas också andra utställningar
av samtidskonst med lokal anknytning. I biblioteket finns ytterligare
utställningsmöjligheter för kommunens konstutövare. Önskemål om

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(25)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-09-24

utställningar i museets lokaler kan inte regleras i en kommunal konstpolicy
utan får adresseras direkt till den fristående stiftelsen.
Området konst ingår i den kulturstrategi som håller på att tas fram av
förvaltningen och i samband med den har också diskussioner kring en
konstpolicy påbörjats med de lokala konstaktörerna. Här lutar dock
önskemålen mer, förutom ökade resurser för konstinköp, åt att införliva en
högre ambitionsnivå att bredda innehavet vad gäller konstuttryck och om
tidpunkter för konstnärers deltagande i byggprocessen.

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Lars G Eriksson
(SD) i sin motion tar upp frågan om lokala konstnärer och konsthantverkares
medverkan i utsmyckning av kommunala byggnader. Idag anlitas konstnärer
till merparten av kommunens offentliga utsmyckningar. Det vill säga mer än
vad motionären för fram som förslag. Vidare pågår en framtagning av en
konststrategi som kommer att omfatta det som kan ingå i en konstpolicy.
Kommunen följer enprocentregeln vid utsmyckning. Med det anses
motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 153
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 juni 2018, § 68
Förslag till beslut 21 maj 2018
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 30 april 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 8
Motion 21 december 2017
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
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Dnr 00303/2014

Motion från Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell
(V) gällande bandy och ungdomsbostäder. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson och Kenneth Forssell (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motioner skriver de:
”Vänsterpartiet var för att bygga en bandyhall på Östernäs. Den frågan är för
närvarande inaktuell och det finns ingen som för närvarande driver frågan
om en modern och hållbar arena för bandyn i Ljusdal.
Vi vill att bandyn ska ges de bästa förutsättningarna för att bedriva sin
verksamhet, för flickor och pojkar, för kvinnor och för män.
Om bandyn ska kunna konkurrera med övriga elitklubbar, krävs så bra
förutsättningar som möjligt.
Vi vet samtidigt att Ljusdal är i stort behov av bostäder, där bostäder för
unga borde vara prioriterat.
Med hänvisning till detta vill vi:
Att kommunen, en gång för alla, utreder förutsättningarna för att bygga in
IP.
Att kommunen utreder kostnaden för flytt av IP ner på Östernäs.
Att kommunen utreder möjligheten att på nuvarande IP bygga bostäder och
då främst bostäder för unga.”
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 147 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande.
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Kommunchefen har i sin tur skickat den till samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande
skriver förvaltningen att kommunstyrelsen den 3 november 2011, § 300
beslutade att det inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på Idrottsparken,
då underlagen till sökt förhandsbesked för bygglov visar att de närboende
och den nära omgivningen kommer att påverkas i stor utsträckning.
När det gäller förslaget om en flytt av bandyplanen till Östernäs (med
hallbyggnad alternativt taköverbyggnad) bedömer samhällsutvecklingsförvaltningen i dagsläget detta som orealistiskt, främst utifrån det faktum att
långtgående planer för närvarande finns inom köpingsutvecklingsprocessen
(KUP) för annan typ av exploatering av detta område.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att för Östernäs
utbyggnad arbetas med olika tänkbara alternativ till bebyggelse som
bostäder, demensboende och förskola. Kommunstyrelsen har beslutat att det
inte är lämpligt att bygga in bandyplanen på IP beroende på hur bland annat
de närboende skulle komma att påverkas. Bandy är sedan mycket lång tid en
sport som är väl förankrad bland invånarna och behovet av en inomhushall är
känt, men motionärernas förslag skulle ta stora utredningsresurser i anspråk
samtidigt som det skulle påverka andra projekt utan att långsiktigt lösa
frågan om en inomhushall. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 154
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 75
Förslag till beslut 21 maj 2018
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 17 maj 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 147
Motion om bandy och ungdomsbostäder 4 september 2014
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag
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Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
17(25)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 105

Datum

2018-09-24

Dnr 00409/2017

Motion från Markus Evensson (S) m fl gällande fri
kollektivtrafik till barn och ungdomar. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) med flera har lämnat en motion gällande fri
kollektivtrafik.
Motionärerna skriver:
"Idag har flera kommuner infört fri kollektivtrafik för sina barn och
ungdomar. Det har lett till att resandet inom dessa kommuner har ökat rejält,
vilket vi ser som något väldigt positivt för dessa barn och ungdomar.
Att erbjuda fri kollektivtrafik är en folkhälsofråga. Det leder till att barn och
ungdomar har möjlighet att delta i aktiviteter i högre utsträckning. Att öka
tillgängligheten för alla våra barn och ungdomar som bor i kommunen och
dessutom kostnadsfritt gör också kommunen till en än mer attraktiv kommun
för dess invånare.
Vi ser med fördel fram emot en jämförelse mellan de kommuner som inför
detta och att vi politiker får ett smörgåsbord att plocka det bästa av det som
finns. Det är, om möjligt, det enda som är positivt när man är tvåa på bollen.
Därför vill vi att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda gratis
kollektivtrafik för våra barn och ungdomar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 122 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen
och till utvecklingschefen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
”I Ljusdals kommun finns ett stort utbud av fritids-, kulturverksamheter/
aktiviteter som stärker och bidrar till ungas utveckling och hälsa. Dessa
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mötesplatser motverkar utanförskap och ger möjligheter till delaktighet och
inkludering.
Dessvärre tvingas många avstå från deltagande på grund av avstånd,
möjligheten till att blir skjutsad och i många fall av ekonomiska skäl. Fri
kollektivtrafik, alla dagar dygnet runt, för unga i kommunen, skulle ge fler
möjlighet att kunna delta och ta sig till (och från) olika verksamheter,
mötesplatser m.m.
Det flesta kommuner i Hälsingland samt i Jämtland-Härjedalens län har idag
fria kollektiva resor för unga. Det skiljer dock något i ålderskategorierna
kommunerna emellan, vilka kollektiva resor som innefattas i de så kallade
ungdomskorten.
Förvaltningen ger förslag på resor som skulle kunna innefattas i ett
ungdomskort och gör jämförelser med andra kommuner.
Utvecklingschefen skriver:
”Regeringen har föreslagit införande av ett ekonomiskt stöd som skall
möjliggöra avgiftsfria resor för ungdomar under sommarlovet.
Förutsättningarna för detta har nu presenterats.
Utifrån de olika slags biljettyper som erbjuds av kollektivtrafikmyndigheten,
X-Trafik, kan fria resor utformas på olika sätt där kommunens
nettokostnader varierar kraftigt. Utöver kostnaden för biljetter krävs även att
kommunen administrerar korthantering och registerhållning.
Frågan om fria resor för ungdomar har tidigare varit aktuell på lokal nivå.
Den främsta anledningen att detta inte införts kan anses ha sin grund i det
relativt begränsade utbud kollektivtrafiken erbjuder om man ser till
linjetrafikens geografiska omfattning i hela kommunen, och vilka tider och
dagar man kan resa. Kollektivtrafiken är i första hand utformad för att
möjliggöra studie- och arbetsresor.
Enkelt uttryckt skulle kommunen vid ett sådant tillköp få en kostnad för att
ge ungdomar fri åtkomst till vad som kan anses vara relativt begränsade
resmöjligheter utöver skolresor, där berättigade ungdomar naturligtvis har
fria resor i dagsläget.
Region Gävleborg har tidigare gjort en utredning som visar på kostnader för
respektive kommun för att ge möjlighet till fria resor inom hela länet för
ungdomar 7-19 år. I detta exempel skulle merkostnaden för Ljusdals
kommun uppgå till ca 3 Mkr årligen.
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Denna kostnadsnivå förutsätter att samtliga kommuner i länet inför detta.
Om endast Ljusdals kommun väljer ett sådant tillköp uppstår enligt Region
Gävleborg inte de "stordriftsfördelar" X-Trafik räknat med, varför
kommunens merkostnad blir avsevärt högre. Frågan är alltså direkt avhängig
hur övriga kommuner inom regionen gör i detta avseende.
Utvecklingschefen gör en jämförelse med andra kommuner och anger
förutsättningar.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns
många kommuner som har infört fri kollektivtrafik för unga. Ljusdals
kommun behöver vara attraktiv för hela familjer att bo och leva i. I och med
att många kommuner ser fördelar för de unga med fri kollektivtrafik bör
även Ljusdals kommun utreda förutsättningarna och mot den bakgrunden
föreslås att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 155
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 76
Förslag till beslut 21 maj 2018
Kommunledningskontorets yttrande 16 mars 2018
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 februari 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 25 september 2017, § 122
Motion om fri kollektivtrafik 21 september 2017
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och Karin Jansson (MP):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
Kommunstyrelsen för verkställande
KLK balanslista
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Dnr 00055/2018

Motion från Leif Hansen (-) gällande att kommunens
energifrågor bör drivas i förvaltningsform. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han
yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att fortsätta driva
energifrågorna i förvaltningsform.
Motionären skriver att Ljusdals Energi AB och AB Ljusdalshem med
tillhörande underbolag bildades för ett antal år sedan. Huvudsyftet med
bolagiseringarna var att effektivisera verksamheterna. Ljusdals Energi har nu
bevisat raka motsatsen med byggnationen på Östernäs, och det finns ingen
som helst anledning kvar att fortsätta driva Ljusdals Energi i bolagsform.
Om ett av kommunen ägt aktiebolag fattar beslut, menar motionären,
försvinner besvärsrätten. Invånarna i kommunen kan inte överklaga ett beslut
som fattats i en bolagsstyrelse. Demokratin urholkas på ett icke acceptabelt
sätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 12 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredningen.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att utifrån gällande lagstiftning,
Ellagen, får inte samma juridiska person bedriva, elhandel, elproduktion eller
elnät. Därmed kan inte dessa energifrågor bedrivas i förvaltningsform.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ellagen
förbjuder att elhandel, elproduktion eller elnät bedrivs av samma juridiska
person. Av den anledningen kan dessa energiverksamheter inte drivas i
förvaltningsform.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2018, § 156
Allmänna utskottets protokoll 5 juni 2018, § 77
Förslag till beslut 21 maj 2018
Kommunchefens yttrande 4 maj 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 12
Motion 29 januari 2018
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Olle Fack (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Leif Hansen (-): Motionen ska återremitteras till kommunstyrelsen för en
mer djupgående utredning.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta. Ärendet ska således avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
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Dnr 00347/2018

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas
igen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om
att skolan i Ramsjö öppnas igen i form av en förskola och årskurs 1-3.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
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Dnr 00339/2018

Motion från Marie Mill (LB) gällande inrättande av tjänst
som äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
inrättande av tjänst som äldreombudsman/kvinna i Ljusdals kommun. De
äldre i kommunen, skriver Marie Mill, är i behov av, oavsett om de bor på
äldreboende, trygghetsboende eller i egen bostad, en neutral stödperson vid
kontakter med äldreomsorgen.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
Kommunstyrelsen
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Dnr 00328/2018

Avsägelse från Mia Sparrow (L) gällande uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige liksom platsen som
ersättare i utbildningsnämnden samt som ledamot i
Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mia Sparrow beviljas entledigande från sina uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Mia Sparrow (L) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden samt ledamot i Olof
Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om Mia Sparrow kan beviljas entledigande
från sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Mia Sparrow
Förtroendemannaregistret
Utbildningsnämnden
Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond
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