
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 18:00 - 22:15 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Marie Mill (LB) 
 Jenny Breslin (S) Leif Hansen (-)  
 Per-Gunnar Larsson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Tommy Borg (S) Kenneth Forssell (V) 
 Markus Evensson (S) Maria Sellberg (V) 
 Annelie Wallberg (S) Stig Andersson (V) § 185-205 
 Peter Engdahl (S) Harald Noréus (L)  
 Leif Persson (S) Maud Jonsson (L) 
 Irene Jonsson (S) László Gönczi (MP) 
 Birgitta Ekh (S) tjg ers Kristoffer Hansson (MP) 
 Kurt Eriksson (S) tjg ers Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Maria Molin (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Lars Molin (M) Mikael Olsson (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Stefan Andersson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Lars Björkbom (KD) 
 Kennet Hedman (M) 
 Erik Nygren (M) 
 Jan Hedlund (M) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Ulf Nyman (C) 
 Jaana Hertzman (C) tjg ers 
 
Övriga deltagande Tf Kommunchef Nicklas Bremefors §185-193 
 VD Lars Wennerholm § 192 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Kennet Hedman (M) och  Stina Michelson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-11-09 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  185-209 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kennet Hedman  
 
Justerande  ...........................................................................  
 Stina Michelson 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-10-31 
 
Datum för anslags upprättande 2016-11-10 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-12-02 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 185 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 186 
 
Justerare 
 
Kennet Hedman (M) och Stina Michelson (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 9 november 2016, kl 
16:00 på kommunkansliet. 
 
§ 187 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 21 oktober 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 21 oktober 2016 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
 
§ 188 
 
Meddelanden 
 

•   Ett interpellationssvar finns utdelat 
•   I sammanträdeslokalen finns revisorernas granskning av 

kommunens delårsrapport. Granskningen kommer att sakbehandlas 
senare under året av kommunfullmäktige. 
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§ 189 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om Inlandsbanan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) lovar att återkomma med 
svar vid nästkommande sammanträde. 
 
László Gönczi (MP) ställer också en fråga om omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen om våldsbejakande problematik och främlingsfientlighet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) 
svarar på frågan. 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om funktionshinderperspektivet 
i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om en revisionsrapport gällande Roller 
och ansvar inom personalområdet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Bodil Eriksson ställer en fråga om långsam handläggning av ett av hennes medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
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Wallström (MP) ........................................................................................................................ 40 
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 Diarienummer 
   KS 0034/16 
 
§ 190 
 
Delårsrapport 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsbokslut per augusti 2016 samt helårsprognos för 2016 godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Delårsrapporten för 2016 består av ett delårsbokslut per 31 augusti 2016 samt en 
helårsprognos. I delårsrapporten finns också en avstämning av fullmäktigemålen 
per 31 augusti. 
 
Delårsbokslutet per 31 augusti är med ett positivt resultat på drygt 15 miljoner 
kronor. Nämnderna har ett samlat underskott på -5,6 miljoner kronor. Samtliga 
nämnder visar positiva resultat förutom omsorgsnämnden som har en stor 
avvikelse med -20,8 miljoner kronor. Det positiva resultatet är delvis orsakat av 
lägre semesterlöneskuld vilket är årligen förekommande utifrån att 
avstämningsdatum är 31 augusti. 
 
Helårsprognosen pekar på ett underskott med -16 miljoner kronor. Orsaken här är 
att nämnderna beräknar ett samlat underskott på -24 miljoner kronor. 
 
Fullmäktigemålen mäts genom 27 indikatorer. Flera av dessa indikatorer kan 
endast uppdaters årligen t e x gäller detta de indikatorer som följs upp genom 
medborgarundersökningen som genomförs i oktober-november. Av de mål där 
förändringar skett uppvisar indikatorerna för Andelen behöriga till högskolan de 
mest positiva förändringarna. Även antalet planlagda industritomter har ökat. 
Däremot är det en lägre andel elever som avslutar grundskolan med behörighet till 
gymnasiet samt en lägre andel elever i musikskolan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 226 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2016 
Delårsrapport 2016 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2016, § 101 
Utbildningsnämndens protokoll 22 september 2016, § 94 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 september 2016 
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 Diarienummer 
   KS 0034/16 
 
§ 190 
 
Delårsrapport 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna delårsbokslut per 
augusti 2016 samt helårsprognos för 2016. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna och förvaltningarna 
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 Diarienummer 
   KS 0425/16 
 
§ 191 
 
Delårsrapport 2016 för Ljusdalshem koncern 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsrapporten noteras till protokollet.  
 
Ärendet 
 
Ljusdalshem koncern har avlämnat delårsrapport per 31 augusti. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 231 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2016  
Delårsrapport 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om delårsrapporten kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdalshem koncern 
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 Diarienummer 
   KS 0426/16 
 
§ 192 
 
Delårsrapport Energikoncernen 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Delårsrapporten noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusdal Energikoncern har avlämnat delårsrapport per sista augusti 2016.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 231 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2016 
Delårsrapport Ljusdal Energikoncern 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om delårsrapporten kan noteras till protokollet. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energikoncern 
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 Diarienummer 
   KS 0032/16 
 
§ 193 
 
Skattesats för budgetår 2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2017 behålls oförändrat med utdebitering 22:36 kronor per 

skattekrona.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunens skattesats oförändrat ska vara 22:36 kronor per 
skattekrona, vilket är 22:36 kronor i skatt per intjänad hundralapp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 227 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 103 
Kommunledningskontorets skrivelse 2 september 2016 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Leif Hansen (-) och Mats Fack (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Skattesatsen ska höjas med 25 öre till 22:61 kronor per skattekrona. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande mot Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0245/16 
 
§ 194 
 
Förändring av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade 
förtroendevalda - Rådet för funktionhinderfrågor och Kommunala 
pensionärsrådet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. En tillfällig förändring av kommunens ersättningar till årsarvoderade 
förtroendevalda görs. 
 

2. Ersättning införs för ordförande i Rådet för funktionshinder respektive 
Kommunala pensionärsrådet med ett årsarvode om 1,75 procent av ett 
riksdagsarvode. 

 
3. Förändringen gäller från den 1 oktober 2016 till den 31 december 2018. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchefen har fått i uppdrag att överväga införandet av årsarvode liksom nivå på 
desamma till ordföranden i Rådet för funktionshinderfrågor respektive Kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Normalt bereds ersättningar till årsarvoderade förtroendevalda respektive vilka befattningar 
som skall uppbära årsarvode i kommunens valberedning, som lägger förslag till fullmäktige 
inför kommande mandatperiod. Det aktuella ärendet har uppkommit under pågående 
mandatperiod varför föreslås att beslutet endast skall gälla denna mandatperiod och därmed 
övervägas av valberedningen inför kommande period. 
 
Förvaltningen bedömer att det kan vara rimligt att ordföranden i Rådet för funktionshinder-
frågor respektive Kommunala pensionärsrådet ersätts med årsarvode. En bedömning av 
arbetstyngd har gjorts mot övriga av fullmäktige fastställda nivåer och lett till ett förslag om 
att 1,75 procent av riksdagsmannaarvodet kan vara lämplig nivå. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 230 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 101 
Kommunchefens skrivelse 30 augusti 2016 
 
Jäv 
 
Marie-Louise Hellström (M) och Torsten Hellström (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/16 
 
§ 194 forts.  
 
Förändring av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade 
förtroendevalda - Rådet för funktionhinderfrågor och Kommunala 
pensionärsrådet 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Irene Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP) och Markus Evensson (S): Kommunstyrelsens 
förslag avslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller Lars Molins yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Irene Jonssons m fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 17 Ja-röster mot 13 Nej-röster, 5 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Lars Molins yrkande.  
 
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M), Jan Hedlund (M), Björn Brink (C), 
Ulf Nyman (C), Jaana Hertzman (C), Marie Mill (LB), Leif Hansen (-), Yvonne Oscarsson 
(V), Kenneth Forssell (V), Maria Sellberg (V), Stig Andersson (V), Lars G Eriksson (SD), 
Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson (SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Ja 
 
Stina Michelson (S), Jenny Breslin (S), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy Borg (S), Markus 
Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S), 
Birgitta Ekh (S), Kurt Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) röstar 
Nej. 
 
Maria Molin (M), Olle Fack (C), Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L) och László Gönczi 
(MP) avstår från att rösta. 
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 Diarienummer 
   KS 0245/16 
 
§ 194 forts.  
 
Förändring av ersättningsbestämmelserna till årsarvoderade 
förtroendevalda - Rådet för funktionhinderfrågor och Kommunala 
pensionärsrådet 
 
Reservationer 
 
Stina Michelson (S), Jenny Breslin (S), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy Borg (S),  
Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S),  
Irene Jonsson (S), Birgitta Ekh (S) och Kurt Eriksson (S). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunledningskontoret för verkställande 
Rådsordförandena 
Arvodesreglemente för revidering 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 

 Diarienummer 
   KS 0370/16 
 
§ 195 
 
Införande av mobilitetsstöd 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun inför från årsskiftet 2016/2017, under en provperiod på ett år, 

möjligheten att söka mobilitetsstöd. 
 
2. Omsorgsnämnden får i uppdrag att utforma regelverket. 

 
 

Sammanfattning  
 
Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft om mobilitetsstöd som komplement till 
färdtjänst(2014:132) se kopia. 
 
Lagen innebär en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning 
och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning, som har tillstånd 
till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. Det ekonomiska 
stödet ska vara ett komplement till färdtjänst.  
 
Mobilitetsstöd kan innebära en större frihet för de personer som i dag inte omfattas av det 
statliga bilstödet och kan fungera som en nyckel till att en funktionshindrad person kan delta i 
samhällslivet på jämlika villkor som en icke funktionshindrad person. 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det kommunfullmäktige som fattar beslut 
om mobilitetsstöd ska införas eller inte. 
 
Mobilitetsstöd avser ekonomiskt stöd till anpassning av bil. Med anpassning avses åtgärder av 
teknisk natur där man med ombyggnad eller komplettering av fordonets utrustning möjliggör 
för en person med funktionsnedsättning att komma i/ur fordonet, själv köra eller att fordonet 
körs av annan person, till exempel personlig assistent.  
 
Införandet av mobilitetsstöd innebär för den funktionshindrade en större frihet än som finns 
idag att kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor som andra. 
 Mobilitetsstöd ger möjlighet för den enskilde till spontanresor med egen anpassad bil till 
skillnad från färdtjänst som är reglerat tidsmässigt när man senast måste beställa en resa för 
att kunna åka den tid/dag man vill.  
 
Ska man resa inom Ljusdals kommun ska resan beställas minst 2 timmar innan avresa. Gäller 
det resa med riksfärdtjänst till exempel Hudiksvall/Bollnäs ska ansökan om riksfärdtjänst 
lämnas in minst 5 arbetsdagar innan resa. Vid storhelger till exempel jul ska ansökan om 
riksfärdtjänst vara inne 4 veckor före avresa. 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

15 

 Diarienummer 
   KS 0370/16 
 
§ 195 forts.  
 
Införande av mobilitetsstöd 
 
Grundkrav för att ansöka om mobilitetsstöd är att personen har en funktionsnedsättning över 
tid och har tillstånd till färdtjänst samt att man först ansökt om bilstöd hos Försäkringskassan 
men fått avslag på grund att man inte uppfyllt de krav Försäkringskassan har. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 233 
Allmänna utskottets förslag 13 september 2016, § 104 
Omsorgsnämndens protokoll 24 augusti 2016, § 96  
Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 augusti 2016 
Protokollsutdrag från ONAU den 9 augusti 2016 § 196 Mobilitetsstöd 
Lag om mobilitetsstöd (SFS 2014:132) 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0205/16 
 
§ 196 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen andra kvartalet 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avser kvartal två, 1 april 
till 30 juni 2016. Av kvartalsrapporten framgår att det finns tre gynnande beslut 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och 
familjeomsorg, IFO.  
 
Dessa beslut gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats den 14 juli 2015. 
Insatserna hade inte verkställs då det har varit svårt att matcha mot det önskemål 
som fanns från familjen.  
Kontaktfamilj har dock hittats och insatsen verkställdes den 6 maj 2016. 
 
Individrapport skickas till IVO. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 235 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 110 
Omsorgsnämndens protokoll 24 augusti 2016, § 92 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 23 maj 2016 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

17 

 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 197 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg andra kvartalet 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För andra kvartalet 2016 fanns totalt tjugoen ”Ej verkställda beslut” att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Sjutton rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och omsorgs-
boende, vobo. Fyra rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med 
funktionsnedsättning, Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och omsorg, LSS. 
 
Äldreomsorg: Sjutton personer har väntat mer än tre månader på verkställighet av beviljat 
vobo.  
• Två ärenden har blivit verkställda. Väntetid på verkställighet på grund av att vi inte haft 

ledigt boende att erbjuda sträcker sig mellan fyra till sju månader (de som tackat nej är 
inte medräknade här). 

• Sex personer har gjort ett återtagande av ansökan  
• Fyra personer som tackat nej till erbjudet boende önskar stå kvar med ansökan 
• En person har avlidit. 
• Fyra personer som vid dagens datum inte fått något erbjudande om vobo och den som 

väntat längst av dessa har beslutsdatum 4 november 2015. 
 

Samtliga personer med gynnande boendebeslut bor i ordinärt boende med hemtjänstinsatser i 
varierande omfattning, som mest 2,91 timme per dag och har då omvårdnadsinsatser sju 
gånger per dag.  
 
Omsorger om personer med funktionsnedsättning  
De fyra rapporterade ärenden inom stöd och omsorg har gynnade beslut om: 
• kontaktfamilj enligt SoL 
• korttidstillsyn enligt LSS 
• avlösarservice i hemmet enligt LSS 
• kontaktperson enligt LSS 
 
Här har det varit svårigheter att verkställa på grund av att det är svårt att hitta lämpliga 
uppdragstagare till beviljade insatser. Väntetiden uppgår till fyra till nio månader.  
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 Diarienummer 
   KS 0206/16 
 
§ 197 forts.  
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg andra kvartalet 2016 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 236 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 111 
Omsorgsnämndens protokoll 24 augusti 2016, § 95 
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juli 2016 
Rapportering av ej verkställda beslut daterad den 26 juli 2016 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0118/16 
 
§ 198 
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande att servicenivån i kommundelarna är 
en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver Leif Hansen om behovet av en samordning av de totala resurserna i 
kommunen för att åtgärda servicebrister som finns i kommundelarna.  
 
Regeringen har genom länsstyrelsen uppmanat kommunerna att inventera tillgängliga 
lämpliga lokaler och lägenheter för akut behov av lokaler med god standard och även 
bostäder. 
 
I kommundelarna, skriver Leif Hansen, finns lokaler och bostäder, resurser som kan bidra till 
en lösning av denna för kommunen exceptionella situation. Bristerna måste åtgärdas för att 
motsvara rimligt ställda krav för att en attraktiv ort för de boende, befintligt näringsliv, för 
nyetableringar, företagande, sysselsättning och inflyttning. En positiv utveckling för 
kommunen. 
 
Leif Hansen föreslår att  
 
• Kommunfullmäktige beslutar utreda en nödvändig uppföljning av nämnda inventering 

och utreda behovet av åtgärder för ökad samordning av kommundelarnas resurser samt 
• Kommunfullmäktige beslutar undanröja befintliga brister för att uppnå en fullgod 

servicenivå i kommundelarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunchefen för yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att servicenivån i kommunens olika delar är, liksom 
motionären lyfter fram, varierande. Detta orsakas dels av sådant som kommunen har 
möjlighet att styra, men även av andra, till exempel staten, regionen och kommersiella 
aktörer. I de delar där kommunen har påverkansmöjlighet måste hela tiden avvägningar göras 
där servicenivå ställs mot rimligheter. En minskande befolkning i en kommundel kommer att 
försvåra möjligheterna att upprätthålla kommunens service. I en kommundel där befolkningen 
ökar måste servicen utökas. Samma förhållande gäller för andra aktörer. 
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 Diarienummer 
   KS 0118/16 
 
§ 198 forts.  
 
Motion från Leif Hansen (-) gällande att servicenivån i kommundelarna är 
en förutsättning för en hållbar utveckling i kommunen. Svar 
 
Genom arbetet i Ramsjö med en samordnad kommunal service visar Ljusdals kommun att 
ansträngningar görs för att bibehålla största möjliga verksamhet på en ort med vikande 
befolkningsunderlag. Detta är en ambition vars avsikt är att försöka motverka en verklighet 
där urbaniseringen drabbar stora delar av landet, inte enbart i norra Sverige utan även i landets 
södra delar. 
 
Kommunen har också påbörjat en process med att arbeta fram en bostadspolitisk 
viljeinriktning. Ett sådant dokument kommer att beskriva de ambitioner och utmaningar som 
kommunen har på kort och lång sikt. En viktig del av processen blir att skaffa den överblick 
över bostadssituationen som motionären efterfrågar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att en inventering har avslutats med 
anledning av ökat antal flyktingar och antalet flyktingar som kommer till kommunen har 
minskat väsentligt, vilket påverkar behovet av bostäder och lokaler.  Ramsjöprojektet syftar 
till att uppnå en fullgod lokal servicenivå och undanröja befintliga brister. Projektet kan även 
överföras till andra delar av kommunen med liknande förutsättningar som Ramsjö. Inom 
kommunen pågår således arbetet med att ta tag i de förhållanden som motionären för fram och 
motionen anses därför vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 238 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 107 
Kommunledningskontorets skrivelse 8 september 2016 
Kommunledningskontorets yttrande 23 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016, § 55  
Motion 29 februari 2016 
 
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 
Leif Hansen 
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 Diarienummer 
   KS 0548/15 
 
§ 199 
 
Motion från Marie Mill (LB) om ny förskola i Vij-området. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning  
 
Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen föreslår hon att en ny, stor förskola byggs på Knekarbacken. 
 
Marie Mill skriver att det idag finns ett stort behov av förskoleplatser centralt. Knekarbacken 
används flitigt både vinter och sommar av de förskolor som finns i centralorten då där finns 
attraktiva möjligheter att bedriva utomhuspedagogik. 
 
Eftersom två av de fem avdelningar som finns på Vij förskola inryms i lägenheter ges även 
utrymme för uthyrning av dessa. De tre förskolorna som inryms i enplansvillor och som var 
grunden för förskolan i Vij kan eventuellt säljas och på dess plats rymmas ett flerbostadshus 
med fler behövliga lägenheter, då det idag råder stor brist på lägenheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 18 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med anledning av att 
utbildningsnämnden fattat beslut om att utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij 
förskola. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att utbildningsnämnden beslutat att 
utreda en eventuell nybyggnation som kan ersätta Vij förskola och av den anledningen 
föreslås att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 239 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 106 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Utbildningsnämndens protokoll 19 april 2016, § 38 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 18 
Motion 21 december 2015 
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 Diarienummer 
   KS 0548/15 
 
§ 199 forts.  
 
Motion från Marie Mill (LB) om ny förskola i Vij-området. Svar 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Mill (LB): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller  
Lars Molins m fl yrkande. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Marie Mill 
Utbildningsnämnden fk 
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 Diarienummer 
   KS 0015/16 
 
§ 200 
 
Motion från Markus Evensson (S) med flera om Älvvallens nya 
omklädningsrum. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan i enlighet 

med motionens intentioner. 
 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige.  
 
I motionen skriver han: 
 
”Nya fotbollshallens succé är ett faktum. Hälsinglands Fotbollsförbund ändrade det gamla 
spelschemat och har förlagt, i princip, hela distriktsmästerskapet, för både kvinnor och män, 
på Älvvallen i Ljusdal. Ljusdals IF:s damlag har redan lyckats värva nya tongivande spelare 
tack vare de fantastiska träningsförutsättningarna. Alla fotbollsspelare, tränare, föräldrar och 
andra besökare är lyriska över hallens förträfflighet. 
 
Dock har Ljusdals IF, under hösten, påpekat att förutsättningarna för ombyte är dåligt och 
belysning utanför hallen är fullständigt obefintligt. Detta är bedrövligt och bör göras något åt 
redan under 2016.” 
 
Motionärerna yrkar 
 
• Att tillfredställande belysning sätts upp på Älvvallen i anslutning till omklädningsrum 

och fotbollshall 
• Att kommunen bygger nya omklädningsrum i anslutning till de gamla och samtidigt 

renoverar det befintliga 
• Ekonomiska förutsättningar för detta utreds och en finansiell lösning presenteras 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 19 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beredning skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande.    
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunstyrelsen den 11 augusti 
2016, § 191 gav samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram 
ett beslutsunderlag med kostnadsberäkning för ombyggnad/nybyggnad av servicebyggnad 
med bland annat omklädningsrum i anslutning till fotbollstältet vid Älvvallen. Detta arbete  
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 Diarienummer 
   KS 0015/16 
 
§ 200 forts.  
 
Motion från Markus Evensson (S) med flera om Älvvallens nya 
omklädningsrum. Svar 
 
kommer att ske i samråd med kommunens samtliga fotbollsföreningar som ingår i driftbolaget 
för fotbollstältet, samt med övriga idrottsföreningar som nyttjar anläggningarna vid Älvvallen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvaltningen 
fått i uppdrag att ta fram ett förslag för ombyggnad/ nybyggnad av servicebyggnad med bland 
annat omklädningsrum i anslutning till fotbollstältet vid Älvvallen. Belysningen vid Älvvallen 
är redan åtgärdad.  Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 240 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016, § 171 
Kommunledningskontorets förslag 30 augusti 2016 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 19 
Motion 12 januari 2016  
 
Jäv 
 
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Stina Michelson (S), Leif Hansen (-) och Kenneth 
Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
Kommunstyrelsen för verkställande 
SUF Balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0315/14 
 
§ 201 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i Järvsö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 148 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att vägen är belägen i en del av 
Järvsö där trafikmängden och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete 
som pågår i kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen 
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. Många av de belysningsanlägg-
ningar som finns i kommunen i dag är tillkomna under en tid med relativt god ekonomi. 
Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala sektorn kan inte nya 
belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som tidigare. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att SPF:s trafikombud i Järvsö 
skrivelse att det bara är Juggasvägen i Järvsö som saknar belysning samt att flera pensionärer 
upplever det obehagligt att gå ut på kvällarna beroende på att det saknas belysning. 
Trafikombudet framhåller också att det är flera skolbarn som använder vägen för att ta sig till 
skolbussen på Gamla Landsvägen. Mot bakgrund av det anförda föreslås att 
medborgarförslaget ska bifallas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 242 
Allmänna utskottets protokoll 20 september 2016, § 163 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 12 december 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 29 juni 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 148 
Medborgarförslag 15 september 2014 
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 Diarienummer 
   KS 0315/14 
 
§ 201 forts. 
 
Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar 
 
Yrkanden  
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Markus Evensson (S) och László Gönczi (MP) Ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons m fl yrkande om 
återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till återremissyrkandet, Nej-röst för bifall till återremissyrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 22 Nej-röster mot 15 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 
återremissyrkandet.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0128/16 
 
§ 202 
 
Medborgarförslag gällande förslag om gångbro över järnvägen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande alternativt förslag till 
planerad gångtunnel under bangården. 
 
Förslagsställaren föreslår: 
 
1. Bygg hissar på varje sida av gångbron. 
2. Bygg in gångbron för väder och vind (räddar även bron) med fönster och belysning.  
3. Bygg ut långtidsparkeringen vid Östernäs, smidigt att gå från bilen till Resecentrum. 
4. Trevligare att gå över en gångbro än i en gångtunnel. 
5. Efter ombyggnaden blir gångbron handikappvänlig. 
6. Behåll trapporna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 81 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens beredning skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att ”i pågående arbete med den så 
kallade ”Köpingsutvecklingprocessen” (KUP) ingår att se över och föreslå lösningar på 
järnvägsövergång och/eller GC-tunnel för gång- och cykeltrafik mellan Ljusdals nuvarande 
centrumkärna och Östernäsområdet. 
 
Förslagsställarens förslag på lösning bör beaktas i detta pågående processarbete”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. I sitt 
övervägande skriver han att för att få till en mer attraktiv och användarvänlig övergång, i det 
korta tidsperspektivet, har Ljusdals kommun framfört till Trafikverket, som är ägare till 
övergången, att kommunen vill se en upprustning av järnvägsövergången och att kommunen 
också kan tänka sig att vara med och delfinansiera en sådan upprustning.  
 
I ett längre perspektiv blir järnvägsövergångens utformning en del av Köpingsutvecklings-
processen och en del av hur förbindelserna mellan Ljusdals Köpings centrum och 
Östernäsområdet ska utformas. 
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 Diarienummer 
   KS 0128/16 
 
§ 202 forts.  
 
Medborgarförslag gällande förslag om gångbro över järnvägen. Svar 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 249 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 september 2016, § 172 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 augusti 2016 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 9 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 21 mars 2016, § 81 
Medborgarförslag 2 mars 2016 
 
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 
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 203 
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig medborgardialog inrättas för 

allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån kommunkoncernens 
årsredovisningar. 

 
2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en genomförandeplan. 
 
3.  Medborgardialogen ska utvärderas efter tre år. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 143 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret och 
demokratiberedningen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret skriver i sitt yttrande: 
 
”Varje kommunfullmäktigesammanträde i Ljusdals kommun inleds med att allmänheten får 
ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. 
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med förslagsställaren som inte vill att frågorna 
kring årsredovisningen ska ställas vid den ordinarie allmänhetens frågestund, utan i direkt 
anslutning till ärendet om årsredovisningen. 
I 1991 års kommunallag infördes bestämmelsen att fullmäktige får bestämma att allmänheten 
får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Syftet med bestämmelsen var att öka intresset hos allmänheten för hur politikerna skött 
ekonomin under budgetåret.  
 
Kommunerna är inte skyldiga att hålla ett sådant fullmäktigesammanträde, detta får 
kommunerna själva avgöra. De får också bestämma om allmänhetens frågestund ska ställas i 
anslutning till det sammanträde där årsredovisningen ska ställas, eller om ett särskilt 
sammanträde ska sättas ut för ändamålet. 
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 203 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Svar 
 
Av kommunallagens kommentarer framgår det att för att ett sammanträde med frågor från 
allmänheten om årsredovisningen ska fylla någon funktion bör det inte hållas innan 
revisorerna har avgett sin revisionsberättelse.  
 
Kommunledningskontoret anser därför att formerna för allmänhetens frågestund i samband 
med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen bör ses över. Lämpligt forum för 
denna översyn är kommunfullmäktiges nyinrättade demokratiberedning”. 
 
Demokratiberedningen föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig 
medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån 
kommunkoncernens årsredovisningar. 
 
I yttrandet står att Demokratiberedningen ser positivt på att dialog förs mellan politiker och 
medborgare och föreslår att kommunen årligen inbjuder till en medborgardialog för 
allmänhetens frågor synpunkter och förslag utifrån kommunkoncernens årsredovisningar.  
 
I syfte att gynna allmänhetens deltagande kan medborgardialogen för årsredovisningarna 
förläggas på kvällstid under cirka 2 timmar.  
 
Närvarande är samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden och verkställande direktörer 
samt kommunfullmäktiges presidium. Närvaro av presidium möjliggör att en fråga kan 
beslutas tas med till kommunfullmäktige. 
 
Frågor angående årsredovisningarna ska lämnas in skriftligt fem arbetsdagar i förväg för tid 
till beredning. 
 
Tid och plats för medborgardialog ska annonseras, var och hur man kan ta del av 
årsredovisningarna samt sista datum för inlämning av frågor. 
 
Årsredovisningarna behandlas i kommunfullmäktige i slutet av april. Revisorernas 
revisionsberättelse bifogas kallelsen till fullmäktigesammanträdet i april. Kallelsen till 
fullmäktige skickas 1,5 vecka innan sammanträdet. Av kommunallagens kommentarer 
framgår det att för att ett sammanträde med frågor från allmänheten om årsredovisningen ska 
fylla någon funktion bör det inte hållas innan revisorerna har avgett sin revisionsberättelse. 
Därav bör dialogen ske 1-1,5 vecka innan fullmäktigesammaträdet. 
Årsredovisningshandlingarna finns att tillgå från och med att kallelse till kommunstyrelsen 
skickas. Annonsering av medborgardialog kan därmed ske i samband med detta. 
 
Medborgardialogen skall delas upp i en del där årsredovisningarna redovisas av föredragande 
tjänstemän och en separat del för medborgardialog med efterföljande debatt.  
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 203 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Svar 
 
Mötet ska webbsändas under själva redovisningen i syfte att fler får informationen. 
Webbsändning ska inte ske under medborgardialogen för att främja antalet frågeställningar 
och delaktigheten. För deltagare som ej kan närvara bör en chattfunktion finnas under mötet. 
 
Medborgardialog för kommunkoncernens årsredovisningar bör ske första gången inför 
kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. Medborgardialogen ska utifrån 
årsredovisningarna behandla föregående års verksamhet och måluppfyllelse samt 
kommunkoncernens verksamheter och mål framåt.  
 
Medborgardialogen för kommunkoncernens årsredovisningar ska utvärderas efter tre år.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att ur ett demokratiskt perspektiv är 
det mycket väsentligt att utveckla samtal mellan politiker och allmänhet. Det är också viktigt 
att allmänheten lever med i hur kommunen leds och styrs samt på vilket sätt som skatter och 
andra medel används. Medborgarförslaget är därför ur en rad olika aspekter viktigt. 
Demokratiberedningen har tagit till sig förslaget och föreslår en modell för hur intentionen i 
medborgarförslaget skulle kunna förverkligas. 
 
Utifrån beredningens förslag föreslås att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig 
medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån 
kommunkoncernens årsredovisningar. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 241 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 108 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 24 augusti 2016 
Yttrande från demokratiberedningen 9 maj 2016 
Yttrande från kommunledningskontoret 11 januari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015, § 143 
Medborgarförslag 22 juni 2015 
 
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet. 
 
Yrkanden 
 
Maria Molin (M) och Marie Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0293/15 
 
§ 203 forts.  
 
Medborgarförslag gällande att allmänheten får ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen för verkställande 
KLK Balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0415/16 
 
§ 204 
 
Medborgarförslag om att förenkla riksfärdtjänsten till Hudiksvall 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om förenkla att få 
riksfärdtjänst till Hudiksvall. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0096/16 
 
§ 205 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per den 7 september 2016. 
 
Redovisningen omfattar sju motioner och 18 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 250 
Allmänna utskottets protokoll 13 september 2016, § 113 
Kommunledningskontorets skrivelse 7 september 2016 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2016, 7 
september 2016 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt   
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

35 

 Diarienummer 
   KS 0440/16 
 
§ 206 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
Ramsjöprojektet. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Ramsjöprojektet. I interpellationen skriver han: 
 
”Det världskända Ramsjöprojektet har nyligen beslutats, av kommunstyrelsens allmänna 
utskott (KSAU), att utökas och en förstudie ska göras i Los. Ansökan till Vinnova gjordes den 
31 maj 2016 av förra kommunchefen. Var detta politiskt sanktionerat och har kommunchefen 
delegation på att söka så kallat 1 till 1 medel av statliga verk?  
 
Den 11 oktober 2016 hade KSAU detta på dagordningen där förutsättningarna var ganska 
enkla. KSAU måste ta beslutet innan fredagen den 14 oktober annars får kommunen inte 
bidraget från Vinnova. Anser du att det är bra förutsättning för ledamöterna att fatta ett bra 
beslut under dessa förutsättningar? 
 
Varför har inte informationen om denna Vinnova-ansökan varit uppe på tidigare 
sammanträden för kommunstyrelsen eller dess utskott? 
 
Vi kan även läsa i den lokala tidningen om IKEA-satsningen på skolan i Ramsjö där 
ortsbefolkningen ska kunna handla online? Projektet ska enligt samma artikel starta om en 
dryg månad. Är detta samma projekt som den så kallade ”Intraprenaden”? Är Ljusdals 
kommun med och finansierar IKEA:s eventuella försäljning av varor? Finns det politiska 
beslut tagna att Ljusdals kommun ska vara delaktiga i detta IKEA-projekt? 
 
I projekt ansökan står följande:  
”Politiska beslut har fattats under perioden 160401 – 171231 att köra en testperiod där 
Ramsjö och Los bygger en egen organisation där all kommunalservice ingår och som 
samverkar med de privata och ideella verksamheterna som finns på orten. ”Vilka politiska 
beslut finns det som visar att Los ska vara med i en testperiod?  
 
Detta projekt som Ljusdals kommun nu ansökt om ska hålla på till och med 31 augusti 2018. 
Kan Lars Molin redogöra för vad Ljusdals kommun får ut av projektet och vilka vinster de 
kommunala verksamheterna kommer att göra?” 
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 Diarienummer 
   KS 0440/16 
 
§ 206 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
Ramsjöprojektet. Svar 
 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har överlämnat interpellationen till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) för besvarande. 
 
Sören Görgård (C) svarar på interpellationen: 
 
” Ja, kommunstyrelsens ordförande var informerad om att ansökan lämnades in.      
I kommunchefens uppdrag har ingått att fortsätta utvecklingen av ett projekt som redan är i 
gång och det beskrivs i ursprungshandlingarna till Ramsjöprojektet att ytterligare medel ska 
sökas för att utveckla projektet till andra orter och därmed bedömdes ytterligare information 
överflödig. 
 
Då ärendet behandlades på beredningen den 3 oktober fanns möjlighet att ställa frågor och 
framföra synpunkter eller föreslå en annan hantering men inget sådant togs upp. Att notera i 
övrigt är att underlaget för beslutet fanns med i den kallelse som gick ut en dryg vecka före 
sammanträdet vilket är enligt gängse rutin och det har gett ledamöterna samma utrymme för 
fördjupning och frågor som alltid ges. 
 
IKEA-satsningen är ett helt separat projekt som Region Gävleborg och Tillväxtverket driver. 
Ljusdals kommun finansierar inte IKEA:s eventuella försäljning av varor. Frågan om politiskt 
tagna beslut måste ställas till Region Gävleborg och Tillväxtverket eftersom det är deras 
projekt. 
 
I beslutsunderlaget till förslaget om att förlänga projekttiden i Ramsjö till den 31/12 2015, 
som togs den 4/8 2015, görs nedanstående bedömning och konstaterande vilket torde vara 
tillräckligt god grund för att gå vidare till Los. ”Med tanke på att kommunen inom sitt område 
har orter som skulle kunna betecknas som glesbygd och att det sannolikt finns ett brett 
intresse för att motverka avfolkning med mera, är det rimligt att kommunen gör ansträng-
ningar för att motverka en sådan utveckling.”  
 
Samt : ”Under hösten kommer en ansökan att inlämnas till Länsstyrelsen för bidrag att 
finansiera merkostnader, projektledare och utbildningsinsatser, i en eventuell fortsättning av 
nuvarande inriktning efter årsskiftet. En sådan fortsättning bildar ett nytt projekt beräknat till 
tre år och förutsätter att ansökan beviljas.” 
 
Ingen kan på förhand redogöra för vilka ekonomiska vinster de kommunala verksamheterna 
kommer att göra på detta men med all säkerhet kommer man att få ut en större framtidstro och 
en starkt ökad möjlighet att bibehålla den kommunala servicen. Denna utökning av  
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 Diarienummer 
   KS 0440/16 
 
§ 206 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
Ramsjöprojektet. Svar 
 
”Ramsjöprojektet” till en förstudie i Los är en kraftfull satsning för att motverka försämring 
av service och avfolkning av landsbygden. Att stödja landsbygdens utveckling bl.a. genom  
 
samarbete mellan kommunen och invånarna i bygder som Los och Ramsjö är syftet med dessa 
projekt. 
 
En av kommunens stora utmaningar är att upprätthålla den kommunala servicen på 
landsbygden generellt och för Los del handlar det inte minst om att behålla tillräckligt stort 
underlag för en bra skola.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S), Sören Görgård (C),  
Leif Hansen (-) och Jenny Breslin (S). 
 
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson (S) 
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 Diarienummer 
   KS 0441/16 
 
§ 207 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
kommunkompassen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Lars Molin (M):  
 
”I januari 2016 tillskrev jag kommunstyrelsen om att genomföra Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) ”Kommunkompassen”. Denna skrivelse behandlades aldrig politiskt utan 
kommunchefen tog ett beslut om att spendera de 85 000 kronorna för att genomföra denna 
utvärdering.  
 
Kommunkompassen är nu genomförd och ett preliminärt resultat har redovisats för bland 
annat undertecknad. Av de dryga 50 kommuner som gjort den uppdaterade versionen (sedan 
2010) är det fyra kommuner som åstadkommit ett lägre resultat. Ljusdals preliminära resultat 
är 352 poäng av 1000 möjliga.  
 
I de åtta områden som finns, ”Offentlighet och demokrati”, ”Brukarfokus…”, ”Politisk 
styrning…”, ”Ledarskap, ansvar och delegation”, ”Resultat och effektivitet”, Kommunen som 
arbetsgivare…”, ”Ständiga förbättringar” och ”Kommunen som samhällsbyggare” så är det 
ett område som nästan kommer upp till medel. De områden som har lägst poäng är 
”Ledarskap, ansvar och delegation” och ”Ständiga förbättringar” där den senare handlar om 
kvalitetsarbete och system för detta. Standarder som nämns är bland annat ISO och LEAN.  
 
Hur kommer du att gå vidare med redovisningen av denna utvärdering? Kommer till exempel 
nämnder och kommunstyrelsen få vara delaktiga? På vilket sätt avser du använda dig av 
informationen från Kommunkompassen för att förbättra arbetet i Ljusdals kommun? 
 
Kommunkompassen anser att kommunen behöver tydliggöra en strategi kring ledarskap, på 
vilket sätt anser du att politiken kan bidra kring detta? 
 
I december 2014 lämnade undertecknad in en motion om att kommunen ska inrätta ett 
ledningssystem för kvalitet som sedermera blev bifallen av kommunfullmäktige. Nu 
konstaterar Kommunkompassen att ”kvalitetsutvecklingsarbetet” är outvecklat i Ljusdals 
kommun. Vilka politiska direktiv finns det i dagsläget för att verkställa den av 
kommunfullmäktige bifallna motionen?” 
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 Diarienummer 
   KS 0441/16 
 
§ 207 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin (M) gällande 
kommunkompassen 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden föreslår att svar ska avlämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 
november 2016. Kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Lars Molin 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-10-31 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

40 

 Diarienummer 
   KS 0238/16 
 
§ 208 
 
Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning 
efter Manne Wallström (MP) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges  
    jämställdhetsberedning. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Manne Wallström (MP) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning. Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Kristoffer Kavallin (MP) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kristoffer Kavallin 
Jämställdhetsberedningen 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0351/14 
 
§ 209 
 
Val av revisorer i stiftelsen Närljus, styrelsen för stiftelsen Karin Jonsson 
i Ångsäter, Albert Vikstens donationsfond, kommunens donationsfonder, 
studieförbundens räkenskaper, Hembygdstjänst och Musik i Ljusdal 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lars Arkegren (M) väljs till revisorsersättare för granskning av stiftelsen Närljus. Valet  
    gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
2. Lars Arkegren (M) väljs till revisor för granskning av stiftelsen Karin Jonsson  
    i Ångsäter stiftelse. Valet gäller för 2016. 
 
3. Lars Arkegren (M) väljs till revisor för granskning av Albert Vikstens donationsfond. Valet   
    gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
4. Lars Arkegren (M) väljs till revisor för granskning av kommunens donationsfonder. Valet  
    gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
5. Lars Arkegren (M) väljs till revisor för granskning av Hembygdstjänst. Valet gäller för  
    återstoden av mandatperioden. 
 
6. Ulla-Britt Gidemalm (S) väljs till revisor för granskning av Musik i Ljusdal. Valet gäller  
    för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Flera fyllnadsval måste göras gällande revisorsuppdrag. 
 
Revisionsgruppen har därför lämnat förslag till fyllnadsval. Revisorerna föreslår att   
Lars Arkegren (M) väljs till revisorsersättare för granskning av stiftelsen Närljus och till 
revisor för granskning av stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter, Albert Vikstens donationsfond, 
kommunens donationsfonder och Hembygdstjänst. Revisorerna föreslår att Ulla-Britt 
Gidemalm (S) väljs till revisor för granskning av Musik i Ljusdal. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan godkännas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Revisorerna 
Närljus 
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
Hembygdstjänst 
Musik i Ljusdal, Ekonomienheten  
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