
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 8:00 - 21:10 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) § 172-195 Björn Brink (C) ordf 
 Örjan Fridner (S) Olle Fack (C) 
 Jenny Breslin (S) Helena Brink (C) 
 Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) 
 Markus Evensson (S) Leif Hansen (-) 
 Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (LB) tjg ers 
 Ronnie Karlsson (S) Kenneth Forssell (V) 
 Leif Persson (S) Maria Sellberg (V) 
 Maria Andersson (S) Stig Andersson (V) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Erika Larsdotter Thimren (V) tjg ers 

 Vanja Isaksson (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Lars Molin (M) Lasse Bergqvist (FP) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) László Gönczi (MP) 
 Torsten Hellström (M) Kristoffer Hansson (MP) 
 Kennet Hedman (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Erik Nygren (M) Lars G Eriksson (SD) tjg ers 
 Jan Hedlund (M) Mikael Olsson (SD) 
 Christina Sundell (M) tjg ers Anton Ring Hedman (SD) 
  Stefan Andersson (SD) 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Helena Brink (C) och Leif Persson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-10-05 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  172-201 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Helena Brink (C) 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Leif Persson (S) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-28 
 
Datum för anslags upprättande 2015-10-06 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-10-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
§ 178  Begäran från omsorgsnämnden om täckning för ökade kostnader med anledning av 
Vinnovaprojektet i Ramsjö ......................................................................................................... 6 
§ 179  Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige .................................................... 8 
§ 180  Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ljusdals kommun .............................. 10 
§ 181  Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö ......................................... 12 
§ 182  Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2014 ............................................................... 14 
§ 183  Protokoll från inspektion hos överförmyndarenheten i Bollnäs inbegripet kommunerna 
Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker 12 november 2014, för kännedom till kommunfullmäktige .. 15 
§ 184  Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen första 
kvartalet 2015 ........................................................................................................................... 16 
§ 185  Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg 
första kvartalet 2015 ................................................................................................................. 17 
§ 186  Motion från Markus Evensson (S) om nya parkeringsplatser på Doktorsgatan i Ljusdal. 
Svar ........................................................................................................................................... 19 
§ 187  Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och  Stig Andersson (V) om ett 
Idrottspolitiskt program. Svar .................................................................................................. 21 
§ 188  Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid Kyrksjön. Svar ...... 23 
§ 189  Medborgarförslag gällande att gymutrustningen på Furugården placeras i skolans 
gymnastiksal i Los. Svar .......................................................................................................... 26 
§ 190  Medborgarförslag gällande belysningspunkter vid busshållplatserna och utfarterna vid 
riksväg 83 vid Pållamon, Tallåsen. Svar .................................................................................. 28 
§ 191  Medborgarförslag om möjligheter för kommuninvånare som inte är anställda i 
kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. Svar ........................................................... 30 
§ 192  Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar .................................................... 32 
§ 193  Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum ...................... 33 
§ 194  Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande försök 
med sänkt arbetstid med heltidslön. Svar ................................................................................. 34 
§ 195  Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande de 
statliga pengarna till kommunens äldreomsorg. Svar .............................................................. 37 
§ 196  Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, 
Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB fram till 
ordinarie bolagsstämma 2016. Fyllnadsval av ledamot i Ljusdal Energiförsäljning AB fram 
till ordinarie bolagsstämma 2016 ............................................................................................. 39 
§ 197  Fyllnadsval av ledamot och ordförande i valnämnden .................................................. 40 
§ 198  Fyllnadsval av ersättare efter Jan Hedlund (M) i styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson i 
Ångsäter t o m 31 december 2015 ............................................................................................ 41 
§ 199  Avsägelse från Benny Bergström (SD) som ordinarie gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Ljusdal kommun. Fastställande av ny gruppledare och ny ersättare .. 42 
§ 200  Avsägelse från Bertil Skoog (Fp) samtliga politiska uppdrag ...................................... 43 
§ 201  Medborgarförslag gällande förbättra arbetsmiljön samt bättra kund service inom 
Hemtjänsten .............................................................................................................................. 44 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 172 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 173 
 
Justerare 
 
Helena Brink (C) och Leif Persson (S) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den 5 oktober 2015, kl 15:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 174 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 september 2015. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 september 2015 i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt 
att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 175 
 
Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om två ej kungjorda, men anmälda avsägelser och 
ett medborgarförslag får upptas på dagordning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 176 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga gällande uppdatering av policy 
för funktionshinderfrågor.  
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) svarar på frågan. 
 
Leif Hansen (-) ställer en fråga om besparing för utbildningsnämnden 
respektive kostnader för kommunstyrelsen när skolan i Ramsjö lades ner. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) ber att få återkomma med 
svar vid nästkommande sammanträde. 
 
Ronnie Karlsson (S) ställer en fråga om utvärdering av processen gällande 
fd socialchefens förordnande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om rekrytering av skolchef. 
 
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) svarar på frågan. 
 
§ 178 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Bodil Eriksson ställer en fråga om en föreläsning om åldrande och äldreomsorgen. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) svarar på frågan. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0512/13 
 
§ 178 
 
Begäran från omsorgsnämnden om täckning för ökade kostnader med 
anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Begäran från omsorgsnämnden beaktas inte. 
 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har vid dess sammanträde den 10 juni 2015, § 117 beslutat att ärendet 
gällande att omsorgsnämnden beviljas 750 000 kronor av kommunfullmäktige, som täckning 
för ökade kostnader med anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö, ska behandlas och skickas 
till kommunfullmäktige för avgörande. 
 
Ärendet bereds av kommunstyrelsen. 
 
Kommunchef skriver i sin bedömning att verksamheten, för vilken täckning efterfrågas, med 
undantag av två månader bedrevs under 2014. Detta år har ekonomiskt avslutats och alla 
bokslut, årsberättelser med flera har godkänts i fullmäktige. Därmed kan heller inga medel 
återföras till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 210 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 117 
Kommunchefens skrivelse 2 juli 2015 
Omsorgsnämndens protokoll 10 juni 2015, § 117  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för att lägga 
förslag om att 350 000 kronor ska reducera omsorgsnämndens negativa egna 
kapital. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0512/13 
 
§ 178 forts.  
 
Begäran från omsorgsnämnden om täckning för ökade kostnader med 
anledning av Vinnovaprojektet i Ramsjö 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 

  
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0378/13 
 
§ 179 
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras i syfte att göra en översyn gällande § 41 Allmänhetens 

frågestund och § 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014 att anta ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade också att ge presidiet och 
gruppledarna i uppdrag att inom fyra månader återkomma med ytterligare 
förändringar och preciseringar. 
 
Presidiet har presenterat förändringar för gruppledarna. Vid tre tillfällen har 
frågan diskuterats på gruppledarträffar. Förslag till förändringar har även 
remitterats till partigrupperna som i huvudsak är positiva till förslaget. 
 
Det nya förslaget innebär bland annat att inlägg begränsas till högst fem minuter. 
Förslaget innehåller också förändringar vad gäller repliker, interpellationer, frågor 
och allmänhetens frågestund. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2015, § 156 att återremittera ärendet till 
allmänna utskottet i syfte att göra en översyn av den begränsade talartiden. 
 
Gruppledarna diskuterade återremissen vid sitt sammanträde den 2 juni 2015. 
Gruppledarna anser att grundinställningen fortfarande bör vara fem minuters 
talartid plus en minuts replik. Därutöver finns alltid möjligheten att förlänga 
talartiden vid speciella tillfällen, till exempel budget och årsredovisning. Presidiet 
och gruppledarna kan komma överens om sådana tillfällen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår utifrån gruppledarnas ståndpunkt att talartiden 
på fem minuter samt en minuts repliktid kvarstår i förslaget till arbetsordning.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 215 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 109 
Kommunledningskontorets skrivelse 5 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 156 
Förslag; Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0378/13 
 
§ 179 forts.  
 
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Helena Brink (C) och Ronnie Karlsson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Leif Hansen (-): Återremiss gällande § 41 Allmänhetens frågestund. Den tidigare 
skrivningen ska kvarstå.  
 
Avslag på § 25 gällande Talarordning och ordningen vid sammanträdena.  
 
Kennet Hedman (M) och Kenneth Forssell (V): Bifall till Leif Hansens 
återremissyrkande gällande § 41. I övrigt bifall till övriga punkter.  
 
Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP): Bifall till Leif Hansens 
yrkande  om återremiss gällande § 41. 
 
I andra hand yrkas på avslag på § 41.  
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen. 
 
Ordföranden föreslår att hela ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte 
att göra en översyn gällande § 41 och § 25. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet 
återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 180 
 
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Föreskrifterna om hantering av hushållsavfall i Ljusdals kommun antas. 
 
 
Sammanfattning  
 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning 
som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en 
avfallsplan. 
 
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och gäller för 
perioden 2015-2020. Den är fastställd av kommunfullmäktige i ett beslut den 26 januari 
2015, § 25. 
 
Ett förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall har utarbetats på likartat sätt i 
samverkan mellan hälsingekommunerna. Efter beslut den 7 maj 2015, § 130 i kommun- 
styrelsen har förslaget ställts ut och skickats på remiss under fyra veckor. 
 
Bifogade samrådsredogörelse redovisar de synpunkter som har inkommit via remiss- och 
utställningsfasen samt kommentarer till synpunkterna. 
 
Synpunkterna föranleder inga förändringar i förslaget till föreskrifter utan detta kan 
fastställas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 225 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 115 
Förslag till beslut 5 augusti 2015 
Tjänsteskrivelse Ljusdal Renhållning 21 juli 2015 
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0502/12 
 
§ 180 forts.  
 
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Ljusdals kommun 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamlingen 
Ljusdal Renhållning AB 
Miljöenheten för kännedom 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 181 
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Belysningsanläggningarna längs väg 83 rustas upp enligt förslag 2. 
 
2.  Ramsjö Bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns av ytterligare  
 belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet själva får placera längs  
 sträckan och förse med el. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Trafikverket rustar upp sina belysningsanläggningar på väg 83 
och genom Ramsjö by har kommunen blivit utan elförsörjning till ett antal stolpar 
längs väg 83. Därför måste ett beslut fattas om huruvida belysningen ska vara 
kvar på sträckan eller inte. Eftersom anläggningen är i dåligt skick måste en 
nyinvestering göras. Längs sträckan finns få boende. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet önskar se en helhetslösning för sträckan och därför 
har all belysning från Viken och norrut nu tagits upp för beslut. Där nedmontering 
alternativt utglesning föreslagits finns få boende. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram två olika förslag där förslag ett 
innebär att policyn följs och belysning tas bort på en lång sträcka där det inte finns 
boende medan förslag två innebär en utglesning av belysningen på samma sträcka. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 26 maj 2015 
 
1. Belysningsanläggningarna längs väg 83 rustas upp där fler än tre 

åretombebodda hushåll finns i nära anslutning till varandra. Övrig belysning 
tas bort. (Förslag 1) 

 
2. Ramsjö bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns 

av ytterligare belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som 
bygderådet själva får placera längs sträckan och förse med el. 

 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 9 juni 2015, § 111 att belysnings-
anläggningarna längs väg 83 rustas upp enligt förslag två. Ramsjö bygderåd 
kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om intresse finns av ytterligare 
belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet själva får placera 
längs sträckan och förse med el. 
 
Anledningen till att utskottet skickade ärendet till kommunstyrelsen är att 
förslaget strider mot policyn. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0208/15 
 
§ 181 forts.  
 
Åtgärder inom belysningsanläggningar på väg 83 i Ramsjö 
 
Kommunstyrelsen beslutade 13 augusti 2015, § 190 att kommunchefen får i 
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 3 september 2015 presentera 
tidsplan och kostnader. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 september 2015, § 228 att belysningsanläggningarna längs väg 
83 rustas upp enligt förslag 2. Ramsjö Bygderåd kontaktas innan åtgärderna genomförs. Om 
intresse finns av ytterligare belysningspunkter kan totalt tio stolpar erbjudas som bygderådet 
själva får placera längs sträckan och förse med el. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 228 
Kompletterande uppgifter om gatubelysning Ramsjö 24 augusti 2015 
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2015, § 190 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 juni 2015, § 111 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och kartor 26 maj 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 83 
 
Yrkanden  
 
Jonny Mill (LB) och Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista suf 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0244/15 
 
§ 182 
 
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen för stiftelsen Stenegård 2014 godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens 
ändamål ska vara att: 
 
• Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och 

hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande 
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård. 

• Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1. 
 
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska 
principer.” 
 
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och verksamheten i 
stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs verksamheten av 
Stenegården i Järvsö AB. Årets resultat är 39 136 kronor beroende på en 
återbetalning från FORA. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på -2 216 181 
kronor. I ny räkning balanseras -2 177 045 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 224 
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2015, § 114 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Årsredovisning för stiftelsen Stenegård 2014 
Revisionsberättelse 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Stiftelsen Stenegård 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0327/15 
 
§ 183 
 
Protokoll från inspektion hos överförmyndarenheten i Bollnäs inbegripet 
kommunerna Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker 12 november 2014, för 
kännedom till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

 
 

Sammanfattning  
 
Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län har inkommit till kommunen gällande inspektion 
hos överförmyndarenheten i Bollnäs som hanterar kommunerna Bollnäs, Ljusdal och 
Ovanåker. Inspektionen genomfördes den 12 november 2014. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 221 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 125 
Förslag till beslut 5 augusti 2015 
Protokoll från inspektion 15 juli 2015 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 184 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen första kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet första januari 2015 
till och med 31 mars 2015. Av kvartalsrapporten framgår att det ej finns några gynnande 
beslut som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum för individ- och 
familjeomsorgen (IFO).  
 
Kvartalsrapport och bilaga för första kvartalet skickas till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 240 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 120 
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2015, § 86 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 maj 2015  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 185 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg första kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen 
och stöd och omsorg. 
 
För första kvartalet 2015 fanns totalt fjorton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är elva individrapporter inom verksamhetsområdet 
äldreomsorg samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär att det är fjorton personer som fått vänta mer än tre 
månader på verkställighet av beviljade insatser. 
 
Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende (vobo) i samtliga elva 
individrapporter som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om 
personer med funktionsnedsättning är det insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson 
samt korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
 
Vid datum för upprättande av tjänsteskrivelsen har tre av dessa elva ärenden tillhörande 
äldreomsorgen blivit verkställda och ett ärende avslutats av annan anledning (avliden). Inom 
verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning är två ärenden avslutade 
enligt vårdnadshavares önskemål och i det tredje ärendet vill vårdnadshavare avvakta 
verkställighet. 
 
Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende har ett beslut från den 7 oktober 2013. 
Personen ifråga har tackat nej till två erbjudanden under väntetiden och personliga 
förhållandet har förändrats sen ansökan gjordes, då den även omfattade medboende, vilket det 
inte gör längre. Aktuell kund erbjöds boende den 15 april 2015 men har inte lämnat besked 
ännu. 
 
Det ärende som har beslut från januari 2014 köper Ljusdals kommun en plats åt på ett 
specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att själv kunna verkställa det.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 185 forts.  
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg första kvartalet 2015 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 241 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 119 
Omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2015 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 27 april 2015  
Rapportering ej verkställda beslut 24 april 2015  
 
Beslutsexpediering  
Akt  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0096/15 
 
§ 186 
 
Motion från Markus Evensson (S) om nya parkeringsplatser på 
Doktorsgatan i Ljusdal. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) har lämnat en motion angående nya parkeringsplatser i anslutning till 
Källbacka.  
 
Motionären skriver att runt omkring Källbacka på Doktorsgatan 10 är det ett ständigt behov 
av parkeringsplatser. En möjlig lösning kan vara att nyttja markområdet vid hörntomten, 
Doktorsgatan- Lasarettsgatan, för att göra en dagparkering för anställda och besökande. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna till att göra fler 
parkeringsytor i anslutning till Källbacka. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, § 70 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att ett 
uppdrag ges till förvaltningen att se över trafiksituationen i samråd med verksamheterna. Var 
och om det ska tillskapas nya parkeringsplatser bör en sådan utredning få ge svaret på.  
 
Förvaltningen är positiv till att en översyn görs av området kring Källbacka med fokus på 
trafikproblemen. Eftersom det finns många verksamheter som alstrar trafik tror förvaltningen 
att det är viktigt med bred dialog. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver att problemen har funnits i många år men försvårats 
under senare år. Förvaltningen anser att det finns behov av fler åtgärder än enbart fler 
parkeringsplatser. Källbackaområdet får sin karaktär delvis tack vare den skogsmark som 
omgärdar husen. Det är viktigt att tänka över vilka parkeringsytor som angränsar till 
Doktorsgatan idag och hur långa gångavstånden är, innan det planeras parkeringsytor som 
delvis gör anspråk på skogsdungarna. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår att motionen bifalles. I sitt övervägande 
skriver han att trafiksituationen vid Källbaka är allvarlig då det inom området saknas 
parkeringsplatser, vilket kan leda till allvarliga olyckor. Bland annat kan barn bli inblandade. 
Motionen föreslås bifallas och en utredning görs av samhällsutvecklingsförvaltningen för att 
se över trafiksituationen i samråd med berörda verksamheter inom området. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0096/15 
 
§ 186 forts. 
 
Motion från Markus Evensson (S) om nya parkeringsplatser på 
Doktorsgatan i Ljusdal. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 233 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 133 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 4 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 mars 2015, § 70 
Motion 3 mars 2015 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Kenneth Forssell (V) och Jonny Mill (LB): 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 
Kommunstyrelsen för verkställande  
Balanslista suf 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0516/13 
 
§ 187 
 
Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Stig Andersson (V) 
om ett Idrottspolitiskt program. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
Sammanfattning  
 
Yvonne Oscarsson med flera (V) har i en motion föreslagit att Ljusdals kommun beslutar om 
att upprätta ett idrottspolitiskt program. 
 
Motionärerna menar att Ljusdals kommun behöver besluta om ett Idrottspolitiskt program. 
Detta finns redan i de flesta kommuner och borde vara en självklarhet i en idrottstät kommun 
som Ljusdal. Rubriker i programmet skulle kunna vara: Befolkningens hälsa, jämlikhet och 
integration, jämställdhet och demokrati, tillgänglighet, samverkan, större arrangemang och 
elitverksamhet, bidrag samt en genomförandeplan.  

 
Programmet bör tas fram genom ett strukturerat process/utvecklingsarbete där kommunen och 
föreningar gemensamt arbetar fram ett idrottspolitiskt program. SISU, idrottsutbildarna, som 
är utbildade och vana, kan bistå i det konkreta arbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013, § 226 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag på 
idrottspolitiskt program. 
 
I sin bedömning skriver han att fysisk aktivitet genom organiserad idrott, spontan sådan eller 
motion har, om den utförs i rimlig mängd, dokumenterad positiv effekt på vår hälsa och 
människors välmående. Kommunen bidrar på flera sätt, genom föreningsstöd, anläggningar, 
skolans idrott med mera till att uppmuntra fysisk aktivitet. 
 
Ett idrottspolitiskt program skulle sannolikt inspirera till nya och än mer utvecklade insatser 
inom området, samtidigt som ett sådant program kunde bekräfta den verksamhet som redan 
bedrivs i vår kommun. 
 
För närvarande pågår arbetet med att utforma Arena Ljusdal, samtidigt har samhälls-
utvecklingsförvaltningen uppgiften att formulera kommunens ungdomspolitik. Det finns 
tydliga beröringspunkter mellan dessa och idrottspolitiken. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0516/13 
 
§ 187 forts.  
 
Motion från Yvonne Oscarsson, Kenneth Forssell och Stig Andersson (V) 
om ett Idrottspolitiskt program. Svar 
 
Programmet bör utformas i bred kontakt med berörda enskilda och föreningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att idrott är viktigt för kommunens 
invånare och besökare. Ett idrottspolitiskt program skulle hjälpa till att förbättra och 
samordna alla idrottsliga verksamheter samt skapa en struktur för att ytterligare utveckla 
verksamheter. I motionen lyfter motionärerna fram en rad väsentliga ämnesområden som alla 
är viktiga för kommunen. Motionen bifalles och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta 
fram ett förslag till idrottspolitiskt program. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 234 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 132 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Kommunledningskontorets yttrande 18 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2013, § 226 
Motion 9 december 2013 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB) och Kennet Hedman (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Balanslista suf 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 188 
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att en Naturstig och 
park anläggs vid Kyrksjön. Naturstigen och parken ska användas för allmän studie och 
tillgång till skogliga studier för natur och kultur med olika träd och växter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 128 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver den 17 augusti 2012 i sitt yttrande att förvaltningen 
inte anser att varken investerings- eller driftbudgeten kan rymma den här typen av anläggning 
utan extra anslag. Att anlägga ett arboretum tar lång tid, kräver stort kunnande och 
engagemang samt kontinuerlig skötsel. Resurserna som krävs saknas idag inom den 
kommunala sektorn. 
 
Ljusdalsborna har dessutom, i medborgardialogen, efterfrågat en park med stort utbud i form 
av olika aktivitetsytor och det är den sortens parkanläggning som just nu projekteras. 
 
Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Roland Bäckman föreslår den 9 oktober 2012 att 
motionen ska avslås med hänvisning till att det i nyligen avslutade medborgardialoger 
angående Östernäs har efterfrågats en park med stort utbud av aktivitetsytor.  
 
Kommunstyrelsen har sedan beslutat anlägga en sådan park vid Kyrksjön. Byggnationen är 
för närvarande under upphandling.  
 
Allmänna utskottet beslutade den 30 oktober 2012, § 185 att skicka ärendet till 
samhällsutvecklingsutskottet för att få kostnaderna för anläggning av ett arboretum klarlagda 
samt om det finns annan lämplig plats, än vid Kyrksjön, för anläggning av arboretum. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i yttrande från 21 oktober 2013 att frågan lämnas 
vidare till utbildningsförvaltningen för vidare utredning. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 188 forts.  
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön. Svar 
 
I kompletterande yttrande från den 31 oktober 2013 skriver samhällsutvecklingsförvaltningen 
att på den yta inom Östernäsområdet som enligt detaljplan är avsedd för parkändamål byggs 
för närvarande en park och strandpromenad. Området är i sin helhet disponerat för olika delar 
som bidrar till områdets funktion och form. En yta som avsatts för en framtida betongpark för 
skateboard m m byggs inte klar i detta skede. Frågan om och i så fall när en betongpark skall 
byggas är inte avgjord. Ytan uppgår till cirka 4 000 m2. Samhällsutvecklingsförvaltningens 
bedömning är att det bör finnas andra områden som är mer lämpade än Östernäs park för ett 
eventuellt anläggande av ett arboretum. 
 
Utbildningsförvaltningen skriver den 10 december 2013 i yttrande att de inte kan ta ansvar för 
anläggande av en park med arboretum vid Kyrksjön. Förvaltningen skriver vidare: 
 
”Att skolan skulle kunna ta ansvar för anläggande och skötsel av ett arboretum placerat vid 
Kyrksjön är av praktiska och pedagogiska skäl uteslutet. Från Naturbruksgymnasiets sida 
finns däremot visst intresse för möjligheten att samordna anläggning och drift av ett 
arboretum med skolans ordinarie verksamhet. En förutsättning är då dock att placeringen blir i 
anslutning till skolan”. 
 
Kommunchefen skriver i yttrande den 13 maj 2015 att i den pågående Köpingsutvecklings-
processen avses alla inlägg och idéer för hur Ljusdals centrala delar skall stärkas komma att 
beaktas. Det är därför rimligt att i denna process även överväga anläggandet av ett arboretum. 
 
Medborgarförslaget föreslås bifallas såtillvida att dess intentioner inkluderas i 
Köpingsutvecklingsprocessen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår i sitt övervägande att medborgarförslaget 
avslås när det för närvarande inte finns resurser för att genomföra den föreslagna 
anläggningen samt för att sköta om denna. Det finns möjlighet att lyfta in medborgarförslaget 
för att eventuellt förverkligas i ett längre perspektiv i den process som pågår för att utveckla 
Köpingen. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 

Diarienummer 
   KS 0279/12 
 
§ 188 forts.  
 
Medborgarförslag gällande anläggning av Naturstig och park vid 
Kyrksjön. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 237 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 134 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Kommunledningskontorets yttrande 13 maj 2015 
Utbildningsförvaltningens yttrande 10 december 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 31 oktober 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 oktober 2013 
Allmänna utskottets protokoll 30 december 2012, § 185 
Kommunledningskontorets yttrande 9 december 2012 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 17 augusti 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 128 
Medborgarförslag 4 juni 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0300/12 
 
§ 189 
 
Medborgarförslag gällande att gymutrustningen på Furugården placeras i 
skolans gymnastiksal i Los. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunchefen får i uppdrag att utreda 

möjligheten att placera gymutrustningen på Furugården i skolans lokaler. 
 
2. I det fall utredningen visar att det är möjligt ska förslaget verkställas. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige i vilket det föreslås att gym-
utrustningen på Furugården placeras i skolans gymnastiksal i Los. Detta för att kunna nyttja 
utrustningen både på fritid och skoltid. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 132 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att öppethålla kommunal lokal utrustad med gymutrustning i Los.  
 
Gymutrustning finns på Furugården. Ägarskapet är blandat och osäkert, vissa redskap ägs av 
kommunen och andra av landstinget. Utrustningen nyttjas sporadiskt, huvudsakligen av 
Furugårdens personal, lärare på skolan samt vissa privatpersoner. Skolans elever, medges 
enligt vad som uppgivits, normalt ej tillträde. 
 
I sin bedömning skriver kommunchefen att han under hösten 2014 varit i kontakt med en av 
förslagsställarna och med rektor på skolan. Situationen är oförändrad jämfört med tiden för 
medborgarförslagets inlämnande.  
 
Med undantag för de som har tillgång till Furugårdens träningslokal måste boende i Los som 
önskar träna med gymredskap åka till Ljusdal eller annan ort.  
 
Att få tillgång till gymredskap på hemmaplan skulle sannolikt vara en positiv tillgång för 
många invånare i Los. Det är därför rimligt att förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten och förutsättningarna för att i skolan eller på Furugården anordna kommunal 
lokal utrustad med gymutrustning.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en 
utredning görs för att utreda möjligheten att placera gymutrustningen på Furugården i skolans  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0300/12 
 
§ 189 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att gymutrustningen på Furugården placeras i 
skolans gymnastiksal i Los. Svar 
 
lokaler. I sitt övervägande skriver han att det är viktigt att det finns så lika förutsättningar som 
möjligt för alla invånare att leva och bo i kommunen. Ur det perspektivet bifalles 
medborgarförslaget under förutsättning att en utredning görs som visar att det är möjligt att 
genomföra det.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 235 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 augusti 2015, § 121 
Förslag till beslut 23 juni 2015 
Kommunchefens yttrande 18 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012 
Medborgarförslag 14 juni 2012 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Ronnie Karlsson (S) och Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Jäv  
 
Marit Holmstrand (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.   
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Balanslista klk 
Förslagsställarna 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0419/13 
 
§ 190 
 
Medborgarförslag gällande belysningspunkter vid busshållplatserna och 
utfarterna vid riksväg 83 vid Pållamon, Tallåsen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
  
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande vägbelysning vid 
Pållamon, Tallåsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 180 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har i sin tur inhämtat yttrande från Trafikverket. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att medborgarförslaget avslås. 
 
Förvaltningen skriver att belysningen på den sträcka som medborgarförslaget tar upp har 
rivits efter beslut i kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott. Beslutet togs efter att det 
konstaterats att anläggningen var i mycket dåligt skick och sedan ledamöterna besökt platsen. 
Det går inte att spara enstaka stolpar mitt i anläggningen. Ska belysning finnas på de angivna 
platserna måste nya stolpar sättas upp och ny kabel dras dit. 
 
Trafikverket har kontaktats i sin roll som väghållare på platsen och ansvarig för 
trafiksäkerheten. Svaret från verket innehöll inget stöd för ett återinförande av vägbelysning.  
Trafikverket har i sitt yttrande inte heller funnit belysningen nödvändig för trafiksäkerheten. 
Även om busshållplatser finns längs sträckan är bostäderna få och avstånden långa till 
närmaste abonnemang. Belysning på platsen skulle bli mycket dyr i förhållande till nyttan. 
Busshållplatserna är dessutom utformade som fickor för ökad säkerhet. 
 
I kommunen har solcellsdrivna belysningspunkter testats. Även Trafikverket har testat dessa 
på ett antal busshållplatser, men tyvärr finns brister hos dessa ljuspunkter. Trafikverket ska 
utvärdera denna typ av belysning ytterligare och kommunen vill invänta denna utredning 
innan fler belysningspunkter med solcell sätts upp. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 
övervägande skriver han att samhällsutvecklingsutskottet har besökt platserna och menar 
att det inte går att spara enstaka stolpar mitt i anläggningen.  Trafikverket menar att  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0419/13 
 
§ 190 forts.  
 
Medborgarförslag gällande belysningspunkter vid busshållplatserna och 
utfarterna vid riksväg 83 vid Pållamon, Tallåsen. Svar 
 
belysning inte är nödvändig för trafiksäkerheten. Trafikverket önskar utreda vidare 
huruvida solcellsdrivna belysningspunkter skulle kunna användas. Tills vidare väntar 
kommunen in Trafikverkets utredning då solcellsdriven belysning skulle kunna vara en 
teknisk möjlig lösning i framtiden. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 236 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 135 
Förslag till beslut 24 juni 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 20 april 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 21 oktober 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 180 
Medborgarförslag 24 september 2013 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

29 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0282/14 
 
§ 191 
 
Medborgarförslag om möjligheter för kommuninvånare som inte är 
anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det skickas till den kommande 

demokratiberedningen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren vill att kommunen snarast utreder möjligheter för kommuninvånare som inte 
är anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. Avsaknaden, menar 
förslagsställaren, av en representativ demokrati är en fara för just demokratin. 
 
Förslagsställaren vill gärna att man tittar på hur en tillväxtkommun som Ekerö har organiserat 
det politiska arbetet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 126 att skicka medborgarförslaget på 
beredning till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande att detta är en fråga för de politiska partierna 
och föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att det 
skickas till en kommande demokratiberedning. I sitt övervägande skriver han att 
förutsättningar för att alla aktivt ska kunna delta i det lokala politiska arbetet är viktigt för 
demokratin. I Ljusdals kommun är valdeltagandet lägre än i riket som helhet. Det finns 
anledning att se över vad som kan göras för att öka det politiska engagemanget och bland 
annat av det skälet har det lagts förslag om en demokratiberedning under 
kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslaget handlar om frågor som bör behandlas i en kommande beredningen varför 
förslaget skickas dit. 
 
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet. 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0282/14 
 
§ 191 forts. 
 
Medborgarförslag om möjligheter för kommuninvånare som inte är 
anställda i kommunen att kunna delta i det politiska arbetet. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015, § 239 
Allmänna utskottets protokoll 11 augusti 2015, § 122 
Förslag till beslut 26 juni 2015 
Kommunchefens yttrande 18 maj 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 augusti 2014, § 126 
Medborgarförslag 18 augusti 2014 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Lars Molins m fl yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Demokratiberedningen  
Förslagsställaren  
Balanslista klk 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0377/15 
 
§ 192 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande snabbladdare 
för elbilar och elhybrider i Ljusdals centrum. 
 
Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU och 
CHAdeMO och ladda med minst 40 kW effekt. 
 
Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och matställen, 
som föraren kan gästa under den 20-40 minuter det tar att ladda bilen. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0382/15 
 
§ 193 
 
Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där man önskar 
snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. Lämpliga placeringar är i centrum 
med närhet till mat och shopping. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen  
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 194 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
”Den 15 april beslöt ON på förslag av ledamöter från Centern, Vänstern och Moderaterna 
under ämnet ” Budget 2016” att yrka på ”4 miljoner kronor för projekt gällande kortare 
arbetstidsvecka”. 
 
Under budgetbehandlingen i kommunfullmäktige 22 juni tog jag upp denna fråga men 
eftersom jag trots inställningen i kommunstyrelsen och efterföljande fullmäktigebeslut inte 
erhållit ett definitivt besked från den yttersta kommunledningen finner jag anledning att i 
interpellationsform rikta några frågor till kommunstyrelsens ordförande. Till bilden hör också 
att Ljusdals kommun genom beslut av Sveriges Riksdag har möjlighet att till äldreomsorgen 
erhålla 2,8 miljoner kronor. 
 
En faktor som måhända något ytterligare komplicerar den typ av försöksverksamhet som ON 
verkar vara inne på är att kommunfullmäktige beslutat att införa rätten till heltid som ett 
erbjudande till alla kommunalt anställda.  
 
Jag menar nog att en sådan här oerhört betydelsefull och viktig reform måste ha som 
utgångspunkt att den inte på något sätt skall medverka till att kvalitén på omsorgen, 
utbildningen eller den kommunala servicen minskas gentemot kommuninvånarna d v s vare 
sig försämras eller förminskas, utan snarare förstärks och förfinas. Vidare bör gälla att skall 
en dylik försöksverksamhet genomföras bör målsättningen vara att all anställd personal inom 
kommunen skall innefattas och omfattas av reformen. Alla kommunalt anställda bör alltså 
beröras av en dylik kommunal arbetstidsreform som så kraftigt påverkar arbetsmiljö och 
arbetstid. 
 
Vidare menar jag att de fackliga organisationerna måste beredas tid och möjlighet att yttra sig 
över dylik försöksverksamhet. Hur ser de på denna reform i jämförelse med de prioriteringar 
den fackliga organisationen kan hysa på förändringar av arbetslivets förutsättningar? 
Ur demokratisk synpunkt kan frågan ur en aspekt anses avförd från den politiska 
dagordningen: ON har framfört ett yrkande om fyra miljoner för en försöksverksamhet med 
sänkt arbetstid under ett år. Fullmäktige har icke i ett särskilt beslut bifallit detta. För min del 
är tolkningen enkel. Det bör tolkas som att fullmäktige inte anslagit de ansökta fyra 
miljonerna till den föreslagna försöksverksamheten. Så var inte fallet vid fullmäktiges  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 194 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön. Svar 
 
hantering av budgeten. Något klart besked gavs inte, snarare tvärtom.  Jag menar nog att 
fullmäktige inte beslutat att anslå fyra miljoner till denna försöksverksamhet i sitt 
budgetbeslut 22 juni men vill dels ur demokratisk samt ur praktisk politisk 
handläggningssynpunkt höra hur kommunstyrelsens ordförande ser på denna fråga ur den här 
aspekten.” 
 
Örjan Fridner ställer följande frågor:  
 

1. Har kommunstyrelsens ordförande politiskt sanktionerat att ON under ett år kan 
genomföra ett pilotprojekt på en av sina institutioner som omfattar cirka 40 
helårstjänster och där sänka sin arbetstid från 37h/v till 30h/v? 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att den sänkta arbetstiden för personal därvid bör 
täckas in så att omsorgstagarna på intet sätt får lägre grad av omsorg? 

3. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att de cirka fyra miljoner kronor- en dylik 
försöksverksamhet kan uppskattningsvis kräva dylika kostnader om utebliven arbetstid 
skall ersättas av likvärdig arbetstid med kostnader i samma nivå- skall täckas i 
kommunens budget? 

4. Anser kommunstyrelsens ordförande att det på sikt kan vara av intresse för Ljusdals 
kommun att söka sänka arbetstiden för samtliga kommunala heltidstjänster 
motsvarande 8 timmar per dag till 6 timmar per dag – en siffra som varit aktuell i den 
politiska debatten och sannolikt ligger till grund för sänkningen 37 timmar per vecka 
till 30 timmar per vecka? Vilka andra kommunala yrkesgrupper skulle ev. vara 
berörda respektive ev. inte vara berörda av en dylik reform enligt kommunstyrelsens 
ordförande? 

5. Hur tolkar kommunstyrelsens ordförande de fackliga organisationernas 
ställningstagande och uppfattning i denna för dem så vitala fråga? 

Anser kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att en av kommunens facknämnder 
genomför en dylik försöksverksamhet innan andra nämnder kunnat yttra sig i frågan eller att 
kommunfullmäktige fattat ett principiellt beslut om den här typen av försöksverksamhet? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 augusti 2015, § 163 att interpellationen får framställas och 
att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 

Diarienummer 
   KS 0321/15 
 
§ 194 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande försök med sänkt arbetstid med heltidslön. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 

1. Omsorgsnämnden fattade den 15 april beslut om att ta fram ett underlag för att 
genomföra ett projekt med kortare arbetstidsvecka med bibehållen lön under ett år. 
Samtidigt yrkade nämnden om 4 miljoner kronor för projektet. Några pengar till 
projektet har inte beviljats, varför något underlag inte kommer att tas fram. 
 

2. Något projekt är inte aktuellt. 
 

3. Något projekt är inte aktuellt. 
 

4. Frågan är inte aktuell idag. Om den blir aktuell ligger den i framtiden och behöver då 
först utredas. 
 

5. Något projekt är inte aktuellt så ur det perspektivet finns inget att ta ställning till. 
 

6. Omsorgsnämnden har inte tagit något beslut om en försöksverksamhet. Förslaget till 
beslut var, för det fall att 4 miljoner kronor beviljades, att ta fram ett underlag för ett 
projekt. 
 

Örjan Fridner (S) tackar för svaret.  
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S), Lars Molin (M), László 
Gönczi (MP) och Leif Hansen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Lars Molin 
 

 

 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0309/15 
 
§ 195 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande de statliga pengarna till kommunens äldreomsorg. Svar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har lämnat ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande.  
 
I interpellationen skriver han: 
 
” Efter beslut i Sveriges Riksdag utifrån en proposition lagd av Regeringen (S+MP), har 
Ljusdals kommun beviljats 2,8 miljoner kronor för innevarande budgetår. Detta ingår i en 
satsning regeringen driver inom äldreomsorgens område på en miljard i år och på två 
miljarder per år 2016 t o m år 2018. 
 
Från regeringens sida framhävs att satsningen kan skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde inom äldreomsorgen. Vidare hävdar regeringen att satsningen också kan förbättra 
arbetsmiljön och därmed öka attraktionskraften inom äldreomsorgen. 
 
Mot bakgrund av att kommunstyrelsens förste vice ordförande uttalat sitt gillande med 
riksdagsbeslutet och de till Ljusdals kommun anslagna pengarna just i egenskap av 
partitillhörighet, hemställer jag till kommunfullmäktige att få rikta följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande: 
 
Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att Ljusdals kommun utifrån förslag från 
Regeringen och beslut i Riksdagen kommer att erhålla 2,8 miljoner extra i år som förstärkning 
inom äldreomsorgen?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat interpellationen till omsorgsnämndens 
ordförande för besvarande. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) har svarat på interpellationen: 
 
”Att Ljusdals kommuns äldreomsorg erhåller 2,8 miljoner kronor extra i riktade statsbidrag 
för personalsatsningar 2015 tycker vi naturligtvis är mycket glädjande på många sätt. 
 
2015 års medel använder vi för att dels bekosta de nyanställningar som skett i korttidspoolen 
sedan 1 juli samt för att anställa medarbetare till projektet ”trygg hemgång” inom hemtjänsten 
som startar 1/10. I det projektet anställer vi i ett första skede en sjuksköterska på 50%, en 
arbetsterapeut på 50% samt två undersköterskor på 100% vardera. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 
 Diarienummer 
   KS 0309/15 
 
§ 195 forts.  
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande de statliga pengarna till kommunens äldreomsorg. Svar 
 
Hur vi ska använda 2016 års medel diskuterar man just nu inom omsorgsförvaltningen, det 
finns många utvecklingsidéer och tankar, men inget som är klart ännu. Årets medel har vi 
rekvirerat och planerar just nu för hur vis ska använda nästa års medel så effektivt och bra 
som möjligt.” 
 
Örjan Fridner (S) tackar för svaret. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Helena Brink 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0335/15 
 
§ 196 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande i Ljusdal Energi AB, Ljusdal 
Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, 
Ljusdal Vatten AB fram till ordinarie bolagsstämma 2016. Fyllnadsval av 
ledamot i Ljusdal Energiförsäljning AB fram till ordinarie bolagsstämma 
2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Örjan Fridner (S) väljs till ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för  
 Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB,  
 Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB.  
 
2. Örjan Fridner (S) väljs till ledamot i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bosse Hedin (S) har av kommunfullmäktige entledigats från sina politiska uppdrag i Ljusdals 
kommun. 
 
Fyllnadsval ska ske av ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Ljusdal Energi AB, 
Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB och 
Ljusdal Vatten AB.  Dessutom ska fyllnadsval ske av ledamot i styrelsen för Ljusdal 
Energiförsäljning AB. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S): Örjan Fridner (S) väljs till ledamot tillika vice ordförande i styrelsen 
för Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning 
AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB.  Örjan Fridner väljs också till ledamot i styrelsen för 
Ljusdal Energiförsäljning AB. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Ljusdal Energi AB 
Förtroendemannaregister  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

39 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0296/15 
 
§ 197 
 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maud Jonsson (FP) väljs till ny ordförande i valnämnden. 
 
2. Ulla Lundberg (C) väljs till ny ledamot i valnämnden. 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Ärendet 
 
Maj-Britt Tönners (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordförande och 
ledamot i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige ska därför göra fyllnadsval. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Maud Jonsson (FP) väljs till ny ordförande och att Ulla Lundberg (C) väljs 
till ny ledamot. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkanden. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
De valda  
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0363/15 
 
§ 198 
 
Fyllnadsval av ersättare efter Jan Hedlund (M) i styrelsen för stiftelsen 
Karin Jonsson i Ångsäter t o m 31 december 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maria Molin (M) väljs till ny ersättare. 
 
2. Valet gäller för återstoden av året. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maria Molin (M) beviljades i augusti 2015 entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse. 
 
Jan Hedlund (M) valdes till ny ledamot. 
 
Fyllnadsval gällande en ersättarplats ska göras. 
 
Yrkanden 
 
Kennet Hedman (M): Maria Molin (M) väljs till ny ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maria Molin 
Förtroendemannaregister 
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0408/15 
 
§ 199 
 
Avsägelse från Benny Bergström (SD) som ordinarie gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Ljusdal kommun. Fastställande av ny 
gruppledare och ny ersättare 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Det noteras till protokollet att Benny Bergström (SD) inte längre är ordinarie gruppledare  
 för Sverigedemokraterna i Ljusdal.  
 
2.  Lars G Eriksson (SD) fastställs som ny gruppledare för Sverigedemokraterna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Benny Bergström (SD) har anmält att han avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie gruppledare 
för Sverigedemokraterna i Ljusdal. 
 
Ny ordinarie gruppledare blir Lars G Eriksson (SD). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Benny Bergström 
Lars G Eriksson  
Förtroendemannaregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0407/15 
 
§ 200 
 
Avsägelse från Bertil Skoog (Fp) samtliga politiska uppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bertil Skoog (FP) beviljas entledigande från sina politiska uppdrag i Ljusdals kommun. 
 
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Bertil Skoog (FP) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag i Ljusdals kommun. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bertil Skoog 
Länsstyrelsen för sammanräkning 
Stiftelsen Ljusdalshem 
Stiftelsen Stenegård 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-09-28 
 Diarienummer 
   KS 0386/15 
 
§ 201 
 
Medborgarförslag gällande förbättra arbetsmiljön samt bättra kund 
service inom Hemtjänsten 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut. 
 
Ärendet 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där det föreslås ett 
projekt inom hemtjänsten för förbättrad arbetsmiljö och bättre kundservice. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för beslut 
Förslagsställaren 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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