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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 27 november 2017 kl 18:00-19:50 
Beslutande Ledamöter 

Björn Brink (C), Ordförande 
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande 
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande 
Marit Holmstrand (S) 
Kristina Bolin (S) 
Jenny Breslin (S) 
Per Gunnar Larsson (S) 
Tommy Borg (S) 
Markus Evensson (S) 
Peter Engdahl (S) 
Leif Persson (S) 
Iréne Jonsson (S) 
Ove Schönning (S) tjg ersättare 
Kurt Eriksson (S) tjg ersättare 
Olle Fack (C) 
Ulf Nyman (C) 
Ingrid Olsson (C) 
Harald Noréus (L) 
Maud Jonsson (L) 
Mia Sparrow (L) 
Lars Björkbom (KD) 
László Gönczi (MP) 
Kristoffer Hansson (MP) 
Karin Jansson (MP) tjg ersättare 
Maria Molin (M) 
Marie-Louise Hellström (M) 
Torsten Hellström (M) 
Kennet Hedman (M) 
Jan Hedlund (M) 
Allan Cederborg (M) tjg ersättare 
Leif Hansen (-) 
Jonny Mill (LB) tjg ersättare 
Lars G Eriksson (SD) 
Mikael Olsson (SD) 
Stefan Andersson (SD) 
Sven Persson (SD) tjg ersättare 
Yvonne Oscarsson (V) 
Kenneth Forssell (V) 
Jan Anders Eliasson (V) 
Stig Andersson (V) 
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Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Jan Hedlund och Markus Evensson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2017-12-04 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 140-153 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Björn Brink   

 Justerare 

   

 Jan Hedlund och Markus Evensson   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-11-27 

Datum för anslags upprättande 2017-12-05 

Datum för anslags nedtagande 2017-12-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 november 2017. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 november 2017 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 
laga ordning kungjort. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde anmälda 
fyra motioner och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Meddelanden 
 

• Länsstyrelsen har beslutat att utse Kjell Nilsson (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige tom 2017-10-14. 

• Vid en utrymning av Ljusdalssalen ska fullmäktige återsamlas på Riotorget. 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på den fråga om nytt 
ersättningssystem för nyanlända som hon fick vid förra sammanträdet. 
 
Markus Evensson (S) ställer en fråga om propositionsvägran vid styrelsesammanträde vid 
sammanträde med Ljusdal Energi AB.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande tillika styrelseordförande Ljusdal Energi AB, Björn 
Brink (C), svarar på frågan. 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om omsorgsnämnden har för avsikt att riva 
upp tidigare beslut om anställd dietist. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan. 
 
Leif Hansen (-) ställer en fråga om information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige gällande fördyring av Östernäsbyggnaden. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ingen fråga ställs. 
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§ 140 Dnr 00487/2017  

Information från Kvinnojouren Viljan 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Representanter från Kvinnojouren Viljan informerar om Kvinnojourens 
verksamhet. 
 
Hittills i år har 78 kvinnor sökt stöd hos Kvinnojouren. 
 
Verksamheten samarbetar med kommunens integrationsverksamhet, med 
Polisen, med skolkuratorer, med socialtjänsten, med Brottsofferjouren m fl. 
 
Efter årsskiftet kommer tjejjouren att startas upp igen. 
 
Representanterna tycker att deras samverkan med Ljusdals kommun fungerar 
bra.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 141 Dnr 00394/2017  

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att vara 
föräldraledig eller sjukskriven 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av    
 heltid har rätt att vid föräldraledighet vara ledig högst 18 månader, dock 
 längst till och med mandatperiodens slut. 
 
2. Förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av  
  heltid har rätt att vid sjukskrivning vara ledig högst 12 månader, dock 
 längst till och med mandatperiodens slut. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar om ledighet med anledning av 
 föräldraledighet eller sjukskrivning samt utser ersättaren för den 
 förtroendevalda om ledighet ska beviljas för längre tid än sex månader. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet 
 eller sjukskrivning samt utser ersättaren för den förtroendevalda om 
 ledighet ska beviljas för kortare tid än sex månader. 
 
5. Inga förmåner utgår till den förtroendevalda under ledigheten. 
 
6. Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som 
 den förtroendevalde hade haft om den fullgjort sitt uppdrag.          

Sammanfattning av ärendet 

 
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft.  Den nya lagen 
innehåller bl a förslag om att kommunfullmäktige får besluta att en 
förtroendevald som utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
ska få förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller 
för de anställda i kommunen. Fullmäktige får då också bestämma hur 
ersättare ska utses för den förtroendevalda som beviljas ledighet. 
Bestämmelserna ger stöd att införa en ordning för att hantera föräldra- och 
sjukledighet för kommunal- och oppositionsråd.  
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§ 141 forts.  Dnr 00394/2017  

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att vara 
föräldraledig eller sjukskriven 
 
Ledigheten kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige. 
Uppdragen som kommunal- och oppositionsråd är speciella till sin karaktär 
och kräver en förankring i den kommunala organisationen, i partiet samt 
bland kommunmedlemmarna. Vid en för lång ledighet äventyras denna 
förankring vilket talar för att fullmäktige bör införa en tidsgräns av 
eventuella möjligheter till ledighet. 
Det är fullmäktige som avgör vilken instans som ska behandla och besluta 
om ledighet, liksom det är fullmäktige som bestämmer hur en ersättare för en 
ledig förtroendevald ska utses. 
Ersättaren tjänstgör till slutet av den ledighetsperiod som beviljats den 
förtroendevalda som ska ersättas. Ersättaren övertar fullt ut de funktioner 
som den som är ledig innehar. En eventuell plats i fullmäktige omfattas inte 
av detta. 
Om en ledig förtroendevald avgår eller uppdraget av annan anledning 
upphör, faller även ersättarens uppdrag. Den förtroendevaldes uppdrag får då 
istället tillsättas enligt ordinarie ordning. Om en ledighet beviljats och något 
ersättare inte direkt kan utses får en ersättare enligt ordinarie regler om 
ersättares tjänstgöring träda in tillfälligt till dess att en ersättare kan utses i 
enlighet med vad fullmäktige bestämt. 
 
Uppföljning 
 
Beslutet ingår i den allmänna översyn som sker i kommunen med anledning 
av den nya kommunallagen. Beslutet kan komma att revideras efter behov.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 206 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 oktober 2017  

Yrkanden 

Kenneth Forssell (V) och László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
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§ 141 forts. Dnr 00394/2017  

Möjlighet för kommunal- och oppositionsråd att vara 
föräldraledig eller sjukskriven 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Löneenheten fk 
Demokratiberedningen fk 
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§ 142 Dnr 00234/2017  

Barnomsorgsplatser i Järvsö 2017 och framåt 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En förskoleavdelning i Järvsö byggs som ska vara inflyttningsklar  
    hösten 2018. 
  
2. 5 030 810 kronor läggs in i investeringsbudgeten för 2018. 
 
3. Fastighet ges i uppdrag att omgående detaljprojektera och upphandla 
 byggprojektet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Utbildningsnämnden har sedan tidigare lämnat önskemål om att behovet av 
utökade förskolelokaler i Järvsö läggs in i den ekonomiska långtidsplanen. 
Som en tillfällig lösning föreslog nämnden att en modulbyggnad skulle hyras 
från hösten 2017. Beslut om en tillfällig lösning fattades av nämnden 9 
februari 2017. 
 
Verksamheten är idag i ett läge där efterfrågan på barnomsorgsplatser är 
större än vad den kan erbjuda i Järvsö. För att möta behovet bör det byggas 
en förskoleavdelning till i kommunens regi i Järvsö. Detta för att det ska 
finnas möjlighet att minska barngrupperna till 18 barn per avdelning (för 
mindre barngrupper ges statsbidrag). Verksamheten kan då även integrera 
förberedelseförskolans barn med Järvsö förskolas barn. Detta gör i sin tur att 
det går att "kliva ur" lokalerna i Röda Gården.  
 
Nu hösten 2017 har ingen tillfällig lokal hyrts, istället föreslås att en fast 
förskoleavdelning byggs i Järvsö som ska vara inflyttningsklar augusti 2018. 
Om det ska vara möjligt att ha lokaler inflyttningsklara i augusti 2018 så 
måste projektering och förfrågningsunderlag omgående upprättas. 
 
Investeringen föreslås läggas in i investeringsbudgeten 2018. 
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§ 142 forts. Dnr 00234/2017  

Barnomsorgsplatser i Järvsö 2017 och framåt 
 
Följande ekonomiska kalkyl lämnas: 
 
Kalkyl Järvsö förskola till- och ombyggnad Norrgården. 
 
Tillbyggnad, 170 m2 3 281 000 kronor. (19 300 kr/m2). 
 
Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad 1 700 000 kronor 
(erfarenhetsbaserad kostnad då 2 avdelningar precis renoverats på Järvsö 
förskola). 
 
Konstnärlig utsmyckning 1% 49 810 kronor. 
 
Total kostnad: 5 030 810 kronor   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 215 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 oktober 2017, § 141 
Tjänsteskrivelse samhällsutvecklingsförvaltningen 18 oktober 2017 
Utbildningsnämndens protokoll 21 september 2017, § 62 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 september 2017  

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden fk 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
12(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 143 Dnr 00428/2017  

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige antas med revideringen 
 att sammanträdet 29 oktober flyttas till 5 november samt att 
 sammanträdet 29 november också ska vara ett budgetsammanträde.          

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018: 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 29 26 26 23 21 11 
18* - 24 15¤ 

29 26 17 

 
* Budget 
**Information 
¤ Val av kf presidium samt valberedning           
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 207 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 25 oktober 2017 

Yrkanden 

Olle Fack (C) och Maria Molin (M): Sammanträdet 29 oktober flyttas till 5 
november. 
 
Karin Jansson (Mp): Sammanträdet 29 november ska också vara ett 
budgetsammanträde. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition till Olle Facks yrkande. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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§ 143 forts. Dnr 00428/2017  

Sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelsens förslag till sammanträdesdagar i övrigt. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lisa Åberg 
Interntryckeriet 
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§ 144 Dnr 00482/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av bank 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
byte av bank. 
 
I motionen skriver han att "Det under 2017 har stormat kring Nordea, den 
bank som Ljusdals kommun använder för sina tjänster, och dessutom har de 
har flyttat sitt huvudkontor till Finland. 
 
Det är många kunder till Nordea som har protesterat genom att byta bank av 
denna flytt efter allt som svenska staten gjort för just Nordea. 
 
Nu är det tid att Ljusdals kommun byter till en bank som följer svensk 
standard och bidrar till vårt samhälle. Det bästa för Ljusdals kommun vore 
att byta till Hälsinglands Sparbank som är en lokal bank med stor förankring 
i bygden." 
 
Markus Evensson föreslår att Ljusdals kommun byter bank till en svensk 
bank. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Markus Evensson 
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§ 145 Dnr 00432/2017  

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning efter Tommy Olsson (LB) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Jenny Breslin (S) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
 jämställdhetsberedning. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Tommy Olsson (LB) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning. 
 
Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Fredrik Röjd (M) väljs till ny ledamot. 
 
Leif Hansen (-): Hans-Olov Wernersson (-) väljs till ny ledamot. 
 
Irene Jonsson (S): Jenny Breslin (S) väljs till ny ledamot. 
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Jenny Breslin (S) till ny ledamot i 
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning. 
 
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 
 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
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§ 145 forts. Dnr 00432/2017  

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning efter Tommy Olsson (LB) 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 40. En valsedel är ogiltig. 
 
Med 22 röster för Jenny Breslin, 4 röster för Fredrik Röjd, 1 röst för Hans-
Olov Wernersson och 12 blanka röster har kommunfullmäktige beslutat välja 
Jenny Breslin (S) till ny ledamot i kommunfullmäktiges 
jämställdhetsberedning.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Jenny Breslin 
Förtroendemannaregister 
Jämställdhetsberedningen 
Löneenheten 
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§ 146 Dnr 00463/2017  

Fyllnadsval av ledamot i gemensam nämnd för FoU 
Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe efter Ingela 
Gustavsson (V) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Gustavsson (V) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i gemensam nämnd för FoU Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och 
HelGe. 
 
Fyllnadsval ska därför ske. 
 
Yvonne Oscarsson (V) meddelar att fyllnadsval får ske vid ett senare 
tillfälle.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 147 Dnr 00245/2017  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individ- 
och familjeomsorgen gällande andra kvartalet 2017.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 208 
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 104 
Omsorgsnämndens protokoll 23 augusti 2017, § 104 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
19(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 148 Dnr 00285/2017  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f§ SoL för äldreomsorgen och stöd och 
omsorg 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2017.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 november 2017, § 209 
Allmänna utskottets protokoll 10 oktober 2017, § 105 
Omsorgsnämndens protokoll 23 augusti 2017, § 103 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
20(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 149 Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
yrkesutbildningsinformation till elever i högstadiet. 
 
I motionen skriver han: 
 
"De studieresultat som en elev uppnår efter skolgång och det val en elev gör 
under sin skoltid får stor betydelse och inverkan på elevens framtid. Ett 
felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt i yrkeslivet 
och behöver därför senare kanske byta utbildningsinriktning. 
 
Genom att bjuda in representanter för yrkeslivet till skolorna kan den 
information som ges hjälpa eleverna i svåra framtidsval. Utöver att 
yrkeslivet besöker skolor kan med fördel även elever bjudas in till  
studiebesök på varierande arbetsplatser i samma syfte." 
 
Lars G Eriksson yrkar att Ljusdals kommunfullmäktige ger berörda 
inblandade utbildningsorgan uppdraget att uppmuntra rektorerna i skolorna 
att ge yrkesutbildningsinformation enligt förslaget.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 150 Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
yrkesförarutbildning. 
 
I motionen skriver han: 
 
"Sverigedemokraterna 1 Ljusdal föreslår att aktuell utbildning startas upp i 
Ljusdal. En ny utbildning i ämnet föreslås därför genomföras för att klargöra 
förutsättningarna för detta. 
 
Enligt personer vid Naturbruksgymnasiet finns redan ett färdigt upplägg för 
igångsättande av utbildningen och som redan nästa år skulle kunna 
realiseras. Varje år beräknas det att under en femårsperiod finns ett behov av 
17 000 nya chaufförer varje år. Möjligheten till anställning efter avklarad 
utbildning fördärför anses god." 
 
Lars G Eriksson yrkar därför att en ny utredning genomförs där 
förutsättningarna för att införa en yrkesförarutbildning vid 
Naturbruksgymnasiet belyses.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
22(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 151 Dnr 00507/2017  

Medborgarförslag med önskemål om multiarena 
(kulanplan) i Tallåsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om 
en multiarena (kulanplan) i Tallåsen. 
 
Förslagsställaren skriver "att det är många i Tallåsen som vill sen en 
multiarena (kulanplan som i Färila) i Tallåsen, vid skolan. 
 
I många andra kommundelar finns redan en sådan plan/arena. Tallåsen är 
snart det enda samhället utan. I Tallåsens skola går 117 elever. Men även de 
äldre ungdomarna i Tallåsen skulle ha glädje av en sådan plan/arena."  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152 Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 
Ljusdals kommun, i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ 
till översyn av hemsjukvården i länet. 
 
I motionen skriver hon: 
 
"Den 1 februari 2013 överfördes huvudmannaskapet för hemsjukvården i 
Gävleborg från dåvarande landstinget till kommunerna. Syftet var att skapa 
en sammanhållen organisation med tydligt ansvar för all vård och omsorg i 
hemmet. Detta skulle innebära bättre kontinuitet kring den enskilde patienten 
som bara skulle behöva ha kontakt med en utförare och smidigare planering 
för vård- och omsorgsinsatser. 
 
2015 genomfördes en utvärdering av ändringen av huvudmannaskapet. Den 
påvisade många goda effekter men även flera förbättringsområden. En av de 
brister som framkom var att det alltjämt fanns oklarheter vad gäller ansvaret 
för den enskilde. Detta må anses vara särskilt bekymmersamt då det var ett 
av huvudsyftena med förändringen. Bristernas anledningar kan vara flera, 
men i huvudsak tycks inte kriterierna för att bli inskriven i hemsjukvården 
vara optimalt utformat. Vare sig för medarbetare, den enskilde patienten eller 
anhöriga. Till exempel finns oklarheter kring vem som ska ta över patienten 
efter utskrivning från sjukhus, vad som åsyftas med att patienten inte ska 
kunna ta sig till en hälsocentral och problematik utifrån kriteriet att 
vårdbehovet ska vara under minst två veckor. 
 
Dessa brister leder till resursslöseri och konflikter mellan olika 
verksamheter. Men än mer allvarligt, förvirring och otrygghet hos patienter 
och anhöriga och att rätt vårdinsatser inte påbörjas så snabbt som de skulle  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
24(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 152 forts. Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet 
 
kunnat. Otydligt ansvar och försenade vårdinsatser drabbar särskilt de 
svårast sjuka och mest sköra. 
 
Hur reglerna utfromas för hemsjukvården är ett gemensamt åtagande för 
länets samtliga kommuner och Region Gävleborg och därmed inget som 
Ljusdals kommun enskilt kan åta sig. Men vi har en skyldighet att alltid 
sträva efter att förbättra omhändertagandet och vården av våra 
kommuninnevånare. Vårt fokus måste alltid vara att skapa ett större 
mervärde för den enskilde. 
 
Som kommun har vi tillgång till flera länsövergripande forum, till exempel 
finns kommunsamråd där länets KSO: n regelbundet träffas, och vi bör 
således ta vårt ansvar att initiera arbeten inom områden som vi ser behöver 
förbättras eller utvecklas." 
 
Ingrid Olsson yrkar att Ljusdals kommun i det länsövergripande 
kommunsamrådet tar initiativ för en översyn av hemsjukvården i Gävleborg. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153 Dnr 00510/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om professionell 
skjutbana i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
en professionell skjutbana i kommunen. 
 
I motionen skriver han: 
 
"Jag har blivit upplyst om att det finns ett behov i Ljusdals kommun för ett 
samlat grepp angående skjutbanor. Vi har idag ett flertal skjutbanor runt om i 
kommunen och bland annat en i Slottegymnasiets lokaler och bland annat 
den i Måga som ligger precis vid ett attraktivt motionsområde. Flera 
skjutbanor för jaktvapen ligger i anslutning till villaområden och där 
ljudnivåerna har lett till att inskränkningar i tillgången till övningstid har 
skett.  
 
Från skogsnäringen har jag förstått att jakt av älg är väsentlig då detta djur 
har stor åverkan på återväxten i skogen då älgen medför så kallade 
betesskador på ungskog. Skogsnäringen är också en av våra störta näringar 
som är betydande för ekonomin i kommunen och Sverige.  
 
Tillväxten på jägare och möjligheten till övning är naturligtvis en 
konsekvens av detta och att jakt kan fortgå under tider på året som är 
utsedda, för detta ser jägare som jag varit i kontakt med att möjligheten till 
övning måste bli bättre. Detta gäller såväl jakt med kulgevär som 
hagelgevär. Ett bekymmer som berättats för mig är att övning för skjutning 
med längre avstånd till målet har blivit allt svårare i kommunen. De 
skjutbanor som har långa avstånd blir allt färre och, mig veterligen, har vi 
ingen i skjutbana med längre avstånd än 300 meter. Nej, man skjuter sällan 
djur på så långa avstånd, men övning ger färdighet och det finns önskemål 
från sportskytte att ha möjligheten att träna på längre avstånd. Vi har även en 
bågskytteförening som under vinterhalvåret tränar i Slottegymnasiets lokaler 
och under sommaren håller till efter Kyrksjönäsvägen.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
26(26) 

Datum 
2017-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153 forts. Dnr 00510/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om professionell 
skjutbana i kommunen 
 
Jakt är en väsentlig del av vår kultur i Hälsingland då det jagas allt från 
rovdjur till stor- och småvilt. Det är viktigt att kommunen, skogsägarna och 
jägarna ges möjlighet att påverka hur jaktens framtid ska se ut. På vilket sätt 
kan vi förbättra möjligheten till övning. 
 
Några områden som idag har skjutbanor har också utvecklingsmöjligheter 
såsom bostäder och rekreationsområden. Det skulle frigöra mark som skulle 
kunna nyttjas för dessa ändamål.  
 
Frågan som ställts till mig är om det finns en vilja och möjligheter inom 
kommunen att se över situationen med skjutbanor runt om i kommunen och 
utreda om det finns möjlighet och ett behov att samlokalisera till en mer 
professionell skjutbana, där sportskytte i form av pistol, revolver, gevär och 
bågskytte skulle kunna samsas med jägarföreningar. En skjutbana som inte 
ligger i närheten av bostadsområden och som skulle möjliggöra övning under 
en betydligt större tidsram än vad som nu finns." 
 
Markus Evensson yrkar att Ljusdals kommun utreder hur en skjutbana av en 
mer professionell kaliber skulle kunna byggas.  
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
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