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ANSLAGSBEVIS 
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Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-04-27 
 
Datum för anslags upprättande 2015-05-05 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-05-27 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 77 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 78 
 
Justerare 
Irene Jonsson (S) och Marie-Louise Hellström (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 4 maj 2015, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 79 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17april 2015. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och 17 april 2015 i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 
kungjort i laga ordning. 
 
§ 80 
 
 Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld avsägelse får upptas 
på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att årsredovisning för AB Ljusdalshem är försenad och att, 
som en konsekvens av detta, även kommunens årsredovisning är försenad. 
 
Ordföranden meddelar också att efterfrågad utbildning inom Hjärt-lung-räddning 
kommer att genomföras för alla nämndspresidier. 
 
§ 81 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Jan Hedlund (M) ställer en fråga om trygghetslarm och dess funktionalitet i 
Ljusdals kommun. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Helena Brink (C) svarar på frågan. 
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Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om tillgänglighet i Ljusdalssalen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Singoalla Livingstone frågar vem har ansvaret på kommunen när det gäller fördyringen av 
mark jobbet på Älvvvallen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0102/15 
 
§ 82 
 
Årsredovisning 2014 för Närljus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
2. Styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
 
Årets resultat är – 35 847 kronor. 
 
Projekt under året: 
 

• Närljus har med tidsinsats deltagit i Destination Järvsö ABs projekt 
”Destinationsutveckling Järvsö.” 

• Närljus deltar i det regionala projektet RUN- regional utbildning för 
nyföretagare 1 november 2011 t o m 31 december 2015, där länets tio 
kommuner, via Regionens medel, ska få personer med anställning att gå 
starta eget kurser och se en framtid som egna företagare. Närljus har under 
2014 haft två starta eget kurser för personer med anställning med totalt 33 
deltagare samt planerar för två utbildningar under 2015. 

• Närljus har med tidsinsats deltagit i följande projekt: Fjällvägen, 
Movexum, Grottbadet, omlastningsterminal i Ljusdal, 
Kompetensrekrytering&Medflyttarservice, College Gävleborg. 

• Närljus har bidragit med kontant medfinansiering, 35 918 kronor, i 
projektet Fishing in the middle of Sweden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2015, § 124 
 
Jäv 
 
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och Sune Frost 
(MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Yrkanden 
 
Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0102/15 
 
§ 82 forts. 
 
Årsredovisning 2014 för Närljus 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stiftelsen Närljus 
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 Diarienummer 
   KS 0129/15 
 
§ 83 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2014 för Ljusdal Energiföretag 
AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
2014 har präglats av alla utbyggnadsprojekt som koncernen bedriver. 
Koncernövergripande system anpassas efter hand till den nya koncernen. 
 
Resultat efter finansiella poster år 2014 
 
Ljusdal Energi AB 2 469 000 kr 
Ljusdal Elnät AB 2 089 000 kr 
Ljusnet AB 1 546 000 kr 
Ljusdal Vatten AB - 396 000 kr  
Ljusdal Renhållning AB 3 456 000 kr 
Ljusdal Energiföretag AB 4 130 000 kr  
Koncern 12 851 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 april 2014, § 119 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Ljusdal Energiföretag AB 
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 Diarienummer 
   KS 0060/15 
 
§ 84 
 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, 
FOU - Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och 
kommunerna i Gävleborgs län 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedels-

verksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns 
landsting och kommunerna i Gävleborgs län från och med 1 juni 2015 antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, 
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt 
Gävleborgs läns landsting, har träffat överenskommelse angående gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe från och 
med den 1 juni 2015. 
 
Kommunen har under hösten givits möjlighet att delta i förberedelserna inför 
inrättandet av den gemensamma nämnden och vid dessa möten anslutit sig till 
regionens liksom övriga kommuners gemensamma hållning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 85 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 37 
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU – 
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 
Gävleborgs län från och med 1 april 2015   
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Helena Brink (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0060/15 
 
§ 85 
 
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - 
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och 
kommunerna i Gävleborgs län 
 

Kommunfullmäktige beslutar  

1. Förslag till reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, 
FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och 
kommunerna i Gävleborgs län från och med den 1 april 2015 antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle, 
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt 
Gävleborgs läns landsting har inrättat en gemensam nämnd.  
 
Den gemensamma nämnden tillsätts i Gävleborgs läns landsting och ingår i dess 
organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna 
och landstinget ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 86 
Allmänna utskottets protokoll 10 februari 2015, § 19 
Kommunchefens skrivelse 3 februari 2015 
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU - Välfärd, 
RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i 
Gävleborgs län 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0306/14 
 
§ 86 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen fjärde kvartalet 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Rapportering till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avser fjärde kvartalet 2014. Av 
kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO).  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 94 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 51 
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 31 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 februari 2015  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0218/14 
 
§ 87 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd 
och omsorg fjärde kvartalet 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
För fjärde kvartalet 2014 fanns totalt tretton ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tio individrapporter inom verksamhetsområdet 
SoL (socialtjänstlagen) – äldreomsorg - samt tre individrapporter inom verksamhetsområdet 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) - omsorger om personer med 
funktionshinder . Det innebär att det är tretton personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av beviljade insatser. 
 
Inom äldreomsorgen är det insatsen vård- och omsorgsboende i samtliga tio individrapporter 
som inte verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 
funktionsnedsättning gäller insatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson samt 
korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
 
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. Det personliga 
förhållandet har förändrats sedan ansökan gjordes, då den även omfattade medboende vilket 
den inte längre gör. Ett av ärendena med beslut i juni 2014 blev verkställt i oktober. Ett 
ärende hann aldrig verkställas då personen ifråga avled.  
 
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 kunna verkställa det i Ljusdals 
kommun.  
 
Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning har den som väntat 
längst ett beslut om kontaktperson daterat den 23 oktober 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 95 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 50 
Omsorgsnämndens protokoll 11 februari 2015, § 36 
Omsorgsförvaltningens skrivelse, 26 januari 2015  
Rapportering av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2014, 30 januari 2015  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0410/14 
 
§ 88 
 
Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal 
med Estrad Ljusdal som förebild. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
 
Sammanfattning  
 
Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda utgångspunkter och förutsättningar för en 
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsverksamhetsområdet i nära samverkan med 
motsvarande organisation för kulturverksamhet ”Estrad Ljusdal”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2014, § 197 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen ”Arena Ljusdal med 
Estrad Ljusdal som förebild” tillstyrks samt förordar att en utredning genomförs i enlighet 
med motionärernas förslag. 
 
Förvaltningen ser stora verksamhetsmässiga fördelar med en etablering av en idrottslig 
samverkansorganisation för barn och ungdomar enligt samma organisatoriska modell som 
inom Estrad Ljusdal (kommunen i en koordinerande roll/funktion och föreningar/ 
studieförbund som operativa aktörer i verksamheten). Dessutom skulle avsevärda 
organisatoriska och verksamhetsmässiga samordningsvinster kunna skapas mellan idrottslig 
verksamhet och kulturell verksamhet för barn och ungdomar i kommunen i och med förslaget 
i motionen. En eventuell utredning i enlighet med motionen kan genomföras under 2015 av 
samhällsutvecklingsförvaltningen, där förutsättningar och kostnader för ett eventuellt 
genomförande kan klarläggas inför kommande beslut i ärendet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Socialdemokraterna via Malin 
Ängerå och Mattias Hedin motionerat om en utredning angående förutsättningarna för en 
paraplyorganisation inom fritids- och idrottsområdet.  I motionen beskrivs möjligheten att 
införa en liknande funktion som nu redan finns inom kulturverksamheten ”Estrad Ljusdal”. 
 
Vi är på god väg att genomföra ett ”rörligt” Kulturcentrum vid Slottegymnasiet. Estrad 
Ljusdal har i detta sammanhang en viktig roll när det gäller scenkonst. Att på liknande sätt 
involvera fritid och idrott ser jag som en stor utvecklingspotential för flera områden. Jag  
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 Diarienummer 
   KS 0410/14 
 
§ 88 forts. 
 
Motion från Malin Ängerå (S) och Mattias Hedin (S) om Arena Ljusdal 
med Estrad Ljusdal som förebild. Svar 
 
tänker i första hand på barn och unga, men detta skulle även gynna vuxna, Slottegymnasiet 
och Ljusdal som helhet.  
 
Därför föreslås att motionen ska bifallas.  
 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 97 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2015, § 58 
Förslag till beslut 27 januari 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 januari 2015 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 december 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 november 2014, § 197 
Motion 14 november 2014 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Helena Brink (C), Kennet Forssell (V) och Bertil Skoog 
(FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Motionären 
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 Diarienummer 
   KS 0105/10 
 
§ 89 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni. 
Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen anses besvarad. 

 
 

Sammanfattning  
 
Roland Bäckman (S) har lämnat en motion om att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår 
kommun kan drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presenterar en framtida 
planering för de som drabbas. 
 
Motionären skriver i sin motion ” Tillgången på offentlig service och infrastruktur är ofta 
avgörande för om det är möjligt att bo och verka i glest bebyggda områden. För att motverka 
en alltför stor utflyttning måste vi ständigt vara lyhörda inför förändrade förutsättningar. 
 
När det gäller verksamhetsområden med andra huvudmän än vår kommun, är möjligheten att 
motverka beslut ibland begränsad. Ett sådant område är tillgången på fast telefoni. 
 
Från halvårsskiftet 2010 kommer 500 hushåll i Sverige att bli utan fast telefoni och inom fem 
år kommer 5 000 hushåll sakna den möjligheten. Det finns uppgifter om att 70 000 hushåll 
inom åtta år kommer att sakna den för många, så självklara möjligheten som att kommunicera 
via fast telefoni. 
 
Med ny teknik kommer det säkert att lösa sig för många hushåll, men det kan skapa problem i 
vissa kommuner där tillgången på fast telefoni är en förutsättning för t ex Trygghetslarm. 

 
Förutom möjligheten att installera trygghetslarm kan det finnas fler funktioner som också 
behöver säkerställas.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010, § 55 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-chefen för yttrande. 
 
IT-chefen skriver i sitt yttrande: 
 
”Vid förändringar av det gamla kopparnätet tas den fasta telefonin ofta bort och ersätts med 
fiber eller mobila lösningar. När det görs kan till exempel den delvis utbyggda bredbands-
lösning via kopparnätet (som finns på många håll) som kallas xDSL inte längre användas. 
Detta innebär att enbart TeliaSoneras lösning blir möjlig att beställa för de som bor och verkar 
i de regionerna. Dessa frågor har diskuterats i samband med arbetet att ta fram en IT-infra 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-04-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

16 

 
 Diarienummer 
   KS 0105/10 
 
§ 89 forts. 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni. 
Svar 
 
strukturplan för länet. Viktigt är då att kommunen tar aktiv del i att främja utbyggnad av 
bredband för att möjliggöra etablering inom de områden där annan alternativ utbyggnad inte 
prioriteras av näringslivet. Prioritering av att avsätta medel för utbyggnad är avhängigt att 
kunna bo och verka för både privatpersoner likväl som företagsverksamhet och även 
offentliga verksamheter som bedrivs inom de geografiska områdena. 
 
När det gäller trygghetslarm så har dessa frågor diskuterats på länsnivå men även inom 
kommunen. Arbete med att byta ut de analoga larmen till digitala larm pågår men behöver 
ytterligare ses över hur de ska hanteras framöver för att fungera optimalt. Det är givetvis även 
svårt att få mobila lösningar att fungera om det är brister i mobiltäckningen inom de områden 
där man bor, verkar eller rör sig. Dessa frågor behöver ytterligare lyftas och även avsättas 
resurser för att etablera bredbandslösningar eller annan infrastruktur i områden som påverkas 
och inte hanteras av operatörer av infrastruktur. 
 
TeliaSonera basunerar just nu ut, via reklam och media, att de avser att bygga ut mobila 
infrastrukturen i hela landet och har avsatt en ansenlig summa pengar för det arbetet. Vad det 
innebär rent konkret för vårt område vet vi idag inte, men kommunerna i Hälsingland har ju 
TeliaSonera som leverantör av vår telefoni inklusive mobiltelefoni och kommer den vägen 
trycka på behoven även utifrån att vi har verksamhet spridd över hela kommunen. Det innebär 
att om vi därigenom kan få ytterligare utbyggnad till stånd kommer det även gagna kommun-
innevånare och besökare i de områdena likväl som de rent kommunala verksamheterna som 
agerar inom berörda områden. 
 
Med andra ord så påverkas våra kommuninnevånare och konkurrensen minskar inom de 
områden som drabbas då det inte blir ett operatörsneutralt nätverk fram till respektive 
användare. Det är kanske däremot inte så lätt att motivera kostnaderna det innebär att bygga 
fram till varje enskild fastighet även om det skulle vara önskvärt och väl så motiverat för att 
kunna bo och verka i Ljusdals kommun”.  
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Roland Bäckman (S) i en motion 
den 15 februari 2010 föreslog att Ljusdals kommun undersöker huruvida vår kommun kan 
drabbas av indragningar av fast telefoni och i så fall presentera en framtida planering för de 
som drabbas.  
 
Sedan dess har det visat sig att indragningar av fast telefoni sker och att enskilda invånare 
drabbas. Kommunen har bland annat tillsammans med Hälsingerådet tillskrivit tidigare 
infrastrukturminister om konsekvenserna av indragen fast telefoni. Tidigare ordförande i 
kommunstyrelsen har också fört samtal med Telia där frågan om trygghetslarm lyfts.  
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§ 89 forts. 
 
Motion från Roland Bäckman (S) gällande indragningar av fast telefoni. 
Svar 
 
 
Post- och telestyrelsen har regeringens uppdrag att tillse att teleoperatörerna inte river fast 
telefoni utan att det finns mobiltelefoni att tillgå. 
 
Mot den bakgrunden föreslås att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2014, § 98 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 47  
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Yttrande från IT-enheten 7 november 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2010 
Motion 22 februari 2010 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning  
 
Ordförandet ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
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§ 90 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Sammanfattning  
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per den 24 februari 2015. 
 
I redovisningen ingår åtta motioner och 23 medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 102 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 39 
Förslag till beslut 24 februari 2015 
Sammanställning 24 februari 2015 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0468/10 
 
§ 91 
 
Avskrivning av medborgarförslag om att använda Vij skola som ett 
allaktivitetshus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avskrivs. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Vij skola ska 
användas som allaktivitetshus. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2010, § 234 att skicka medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för 
yttrande och förvaltningen och även samhällsutvecklingsutskottet har haft medborgarförslaget 
uppe för diskussion. 
 
Vij skola såldes för några år sedan till privata ägare. Kommunen förfogar därför inte över 
skolan längre och medborgarförslaget bör därmed avskrivas. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 102 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 46 
Kommunledningskontorets skrivelse 25 februari 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 28 februari 2010, § 12 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2010, § 234 
Medborgarförslag 19 november 2010 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-04-27 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

20 

 Diarienummer 
   KS 0375/14 
 
§ 92 
 
Medborgarförslag gällande Ramsjö skola. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag om Ramsjö skola har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att Ramsjö skola ska vara kvar enligt tidigare beslut till avslutningen våren 2015 och 
om något av vikt för skolans överlevnad framkommit till december 2014 bör beslut tas från 
läsår till läsår att skolan drivs vidare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 172 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2014, § 127 att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll att kommunfullmäktige redan har beslutat att 
skolan i Ramsjö ska läggas ner på grund av att utbildningsnämnden som skolhuvudman inte 
kan ta ansvar för utbildningen utifrån skollagens kap 2 § 8.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat i och 
med att kommunfullmäktige har beslutat om nedläggning av Ramsjö skola, något som 
utbildningsnämnden också genomfört. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 101 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 49 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Utbildningsnämndens protokoll 16 december 2014, § 127 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 172 
Medborgarförslag 27 oktober 2014 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0370/14 
 
§ 93 
 
Medborgarförslag gällande öppna förskolan i Ljusdal. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 

Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att låta öppna 
förskolan få vara kvar. 
 
Utbildningsnämnden har beslutat att öppna förskolan ska stängas. Förslags-
ställaren har bland annat gett förslag på att ha öppna förskolan i Kläppa 
fritidsgårds lokaler under dagtid eller att minska antalet dagar som öppna 
förskolan har öppet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2014, § 173 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 11 december 2014, § 128 att 
kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat. Detta på 
grund av kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2014, § 205 att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta driva öppna förskolan samt att 
finansiera den inom befintlig budgetram. 
 
Kommunstyrelsen ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat i och med att kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 205 gett 
utbildningsnämnden i uppdrag att fortsätta driva öppna förskolan. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 april 2015, § 100 
Allmänna utskottets protokoll 10 mars 2015, § 48 
Förslag till beslut 3 mars 2015 
Utbildningsnämndens protokoll 11 december 2014, § 128 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 oktober 2014, § 173 
Medborgarförslag 22 oktober 2014 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Förslagsställaren  
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   KS 0158/15 
 
§ 94 
 
Avsägelse från Conny Englund (SRD) som ersättare i 
myndighetsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Conny Englund (SRD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
 myndighetsnämnden.  
 
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Conny Englund (SRD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
myndighetsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Myndighetsnämnden 
Conny Englund 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0351/14 
 
§ 95 
 
Undantag gällande Anna-Karin Kavallin (M) från revision av 
omsorgsnämndens verksamheter 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Revisor Anna-Karin Kavallin (M) undantas från revision av omsorgsnämndens  
    verksamheter på grund av hennes nära släktskap med en ersättare i  
    omsorgsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Anna-Karin Kavallin (M) valdes i december 2014 till kommunrevisor. 
 
Kommunledningskontoret skriver i tjänsteskrivelse 16 april att det nu det 
uppdagats att revisorn har ett nära släktskap med en ersättare i omsorgsnämnden. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att revisorn bör undantas från revision 
av omsorgsnämndens verksamheter.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Anna-Karin Kavallin 
Revisionen 
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 Diarienummer 
   KS 0194/15 
 
§ 96 
 
Avsägelse från Malin Ängerå (S) som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Malin Ängerå (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 kommunfullmäktige. 
 
 
Sammanfattning 
 
Malin Ängerå (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Malin Ängerå 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen 
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   KS 0351/14 
 
§ 97 
 
Val av revisor i Hembygdstjänst 2015-2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anna-Karin Kavallin (M) väljs till revisor i Hembygdstjänst 2015-2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Revisor till Hembygdstjänst ska väljas. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att Anna-Karin Kavallin (M) väljs till revisor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Anna-Karin Kavallin 
Hembygdstjänst 
Förtroendemannaregister 
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