PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 20:55

Beslutande:

Marit Holmstrand (S)
Helena Brink (C)
Roland Bäckman (S)
Björn Brink (C)
Björn Mårtensson (S)
Ingrid Olsson (C)
Tommy Borg (S)
Maj-Britt Tönners (C)
Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf
Leif Hansen (SRD)
Peter Engdahl (S)
Jonny Mill (SRD)
Stina Michelson (S)
Willy Eriksson (-)
Leif Persson (S)
Thomas Wandel (SRD)
Annelie Wallberg (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Markus Evensson (S)
Kenneth Forssell (V)
Kjell Nilsson (S) tjg ers
Stig Andersson (V)
Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Bertil Skoog (FP)
Maria Andersson (S) tjg ers
Harald Noréus (FP)
Desiré Eriksson (M)
Maud Jonsson (FP)
Christer Sjöström (M)
Karin Jansson (MP)
Kennet Hedman (M)
László Gönczi (MP)
Birgitta Israelsson (M) tjg ers
Mikael Olsson (SD)
Torsten Hellström (M) tjg ers
Benny Bergström (SD)
Marie-Louise Hellström (M) tjg ers Lars Björkbom (KD)
Sören Görgård (C) tjg ers

Utses att justera

Annelie Wallberg (S) och Kennet Hedman (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2013-03-01

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................

Karin Höglund
Ordförande
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Ulla-Britt Gidemalm
Justerande
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Annelie Wallberg (S)
Justerande
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Kennet Hedman (M)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-02-25

Datum för anslags upprättande

2013-03-01

Datum för anslags nedtagande

2013-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 29
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 30
Justerare
Annelie Wallberg (S) och Kennet Hedman (M) utses att justera protokollet
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 1 mars 2013
kl 13: 00 på kommunkansliet.
§ 31
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 februari 2013.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 februari 2013 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda tre avsägelser får
upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
§ 32
Ledamöternas korta frågor
Björn Brink (C) ställer en fråga om arbetslösa som saknar A-kassa.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Helena Brink (C) ställer en fråga rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Torsten Hellström (M) ställer en fråga om arbetsmiljön på utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Karin Jansson (MP) ställer en fråga om chefer på utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Thomas Wandel (SRD) ställer en fråga om ev uppgörelse mellan Trätåg och kommunen om
permanent eller tillfällig lösning för Trätåg i Kläppa.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Björn Brink (C) ställer en fråga om det finns planer på att upplösa utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan.
Karin Jansson (MP) ställer en fråga om artikel i DN om arbetslösa i Ljusdal som saknar Akassa.
Omsorgsnämndens ordförande svarar på frågan.

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige
2013-02-25
§ 33 Detaljplaneändring av Åkersta 26:6 "tomt vid Kyrksjön" i Ljusdal - antagande av
detaljplan .................................................................................................................................... 6
§ 34 Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning ....................................................... 8
§ 35 Interpellation från Karin Jansson (MP) ............................................................................. 9
till kommunstyrelsens ordförande om mångfaldsplan. Svar ...................................................... 9
§ 36 Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande begränsning av
vargbeståndet i kommunen. Svar ............................................................................................. 11
§ 37 Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete med
brottsbekämpning ..................................................................................................................... 13
§ 38 Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd i Ljusdals
kommun. Svar .......................................................................................................................... 15
§ 39 Motion från Karin Jansson (MP) med flera om förbättrad folkhälsa - mer träning till fler.
Svar........................................................................................................................................... 17
§ 40 Medborgarförslag gällande belysning vid lekparken i Ramsjö. Svar ............................. 20
§ 41 Motion från Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP) och Lars
Björkbom (KD) om att utreda förutsättningarn för att skapa ett trafikvänligt Resecentrum ... 22
§ 42 Motion från Kenneth Forssell, Yvonne Oscarsson och Stig Andersson (V) gällande
politikerutbildning .................................................................................................................... 23
§ 43 Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten som audio-filer ... 24
§ 44 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdalshem samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............................... 25
§ 45 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdals Servicehusbolag samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ........ 26
§ 46 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............. 27
§ 47 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energi AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............. 28
§ 48 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val av ordförande
och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............................... 29
§ 49 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusnet AB samt val av ordförande och
vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ...................................... 30
§ 50 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............. 31
§ 51 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ............. 32
§ 52 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB från
bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014 ........................................................................ 33
§ 53 Marie Öberg (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i myndighetsnämnden ............. 34
§ 54 Mattias Hedin (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden ........... 35
§ 55 Leif Persson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledmot i utbildningsnämnden. Fyllnadsval
.................................................................................................................................................. 36
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0027/11
§ 33

Detaljplaneändring av Åkersta 26:6 "tomt vid Kyrksjön" i Ljusdal antagande av detaljplan
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för Åkersta 26:6 med flera ”tomt vid Kyrksjön” antas.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneändringen är att ge byggrätt för ett bostadshus med en total
byggrätt på 280 m². Den aktuella fastigheten har tidigare varit obebyggd på grund
av att den inte ansetts vara möjlig att bebygga på grund av översvämningsrisk.
Trots detta har delar av fastigheten varit detaljplanerade för bostadsändamål.
Fastigheten har tidigare tillhört Åkersta 26:5 norr om planområdet och fungerat
som trädgård.
Nya beräkningar av höga flöden har gjorts och området kan nu användas för
bostadsändamål.
Hela området berörs av strandskydd som hävs i och med planens antagande.
Planområdet är beläget nära Kyrksjön, vid Åkerstagatans slut. Idag består området
av tät vegetation och är i planen planerad för bostadsändamål. Även den sista
biten av Åkerstagatan ingår i detaljplanen eftersom den inte är planlagd i
dagsläget. Den har planerats som ”lokalgata”.
Detaljplanen har handlagts genom normalt planförfarande och har under tiden 16
november 2012 till 14 december 2012 varit föremål för utställning. Samrådet
skedde våren 2012.
Detaljplanen kan härmed överlämnas för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 43
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 11
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag 19 januari 2013
Antagandehandlingar 10 januari 2013
Yrkanden
Annelie Wallberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0027/11
§ 33 forts.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Annelie Wallbergs
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0037/13
§ 34

Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Krisinformationsplanen antas.

Sammanfattning
Vid en extraordinär händelse planeras alla informationsinsatser centralt, i en för
stunden sammansatt ledningsgrupp. Ledningen, tillsammans med den som är
informationsansvarig, planerar, ansvarar och samordnar alla kontakter, inklusive
massmedia. Förvaltningscheferna ansvarar för att den interna informationen når ut
till personalen. Korrekt information underlättar och gör arbetet mer effektivt samt
undanröjer missförstånd och osäkerhet.
De som bor, vistas eller verkar i Ljusdals kommun ska få en snabb, korrekt och
tydlig bild av vad som inträffat. Informationen ska visa var de ska vända sig och
hur de ska agera i olika situationer. Kommunen ska inom sitt geografiska
områdesansvar vid en extraordinär händelse verka för att samordna information
till allmänheten. Här har kommunen ett ansvar gentemot olika intressenter, såsom
medborgare, anställda och media. Media är många gånger snabba att rapportera
och informationskravet är stort. De vill ha information och kommentarer till vad
som inträffat och de har ett stort och krävande informationsbehov att tillgodose.
Krisinformationsplanen tillämpas när en extraordinär händelse påverkar Ljusdal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 32
Allmänna utskottets protokoll 15 januari 2013, § 16
Krisinformationsplan för Ljusdals kommuns ledning
Yrkanden
Leif Persson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Informationsenheten, Författningssamlingen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0544/12
§ 35

Interpellation från Karin Jansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om Mångfaldsplan. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning
Karin Jansson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Roland Bäckman (S):
”Kommunfullmäktige antog 2006 en mångfaldspolicy och mångfaldsplan.
Visionen lyder:
”Vår vision är att Ljusdal ska vara en kommun där:
• sammansättningen bland våra anställda återspeglar den mångfald som
finns bland invånarna i kommunen.
• den språkliga och kulturella kompetens som finns hos våra medarbetare
tillvaratas.
• antalet chefer och arbetsledare med olika etniska bakgrunder ökar.
• alla verksamheter har anställda på olika nivåer med olika etniska
bakgrunder
• de anställdas respekt och kunskap om andra kulturer än den egna ökar
• det sker en aktiv rekrytering av anställda med olika etniska bakgrunder
inom samtliga verksamheter.”
Det finns också ett stycke om uppföljning och utvärdering. Där står bland annat
att det i årsredovisningen ska rapporteras om vilka åtgärder som skett, och att
mångfaldsplan och policy ska utvärderas var tredje år.
Jag kan inte minnas att detta skett. Så mina frågor till dej är
1. Har åtgärder med anledning av mångfaldsplanen redovisats som det ska i
årsredovisning?
2. När kommer mångfaldsplan och policy att utvärderas?”
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2013, § 241 att interpellationen får
framställas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0544/12
§ 35 forts.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman har svarat på interpellationen:
”Interpellationen behandlar ett mycket viktigt område, en uppfattning som jag
säkert delar med flera av kommunfullmäktiges ledamöter. Utifrån den
arbetsbelastning som råder på personalkontoret har kommunstyrelsens allmänna
utskott (2012-08-14) ställt sig bakom en prioriteringslista som föreslagits från
personalenheten. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan ska revideras under hösten
2013.”
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Karin Jansson (MP), Roland
Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V), Benny Bergström (SD), Leif Hansen (SRD)
och László Gönczi (MP).

Beslutsexpediering
Akt
Karin Jansson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0472/12
§ 36

Motion från Benny Bergström och Mikael Olsson (SD) gällande
begränsning av vargbeståndet i kommunen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar som
viljeyttring att verka för en begränsning av vargstammen i kommunen i likhet
med redan laga kraftvunna beslut i Dalakommuner.
Motionärerna föreslår:
•

Kommunen verkar för att ingen nyetablering av varg sker samt att befintliga
bestånd av varg ej ska utökas.

•

Viljeyttringen skrivs in som mål i översiktsplanen.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 215 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens beredning föreslår efter samråd med jurist på Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) att motionen avslås.
Juristen på SKL menar om att om man inom kommunen skulle vilja verka för att
inga vargar ska finnas eller för en minskning av antalet vargar så är det sannolikt
olagligt. Motionen ska avslås för att det ligger utanför kommunens kompetens.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att efter kontakt med
jurist på Sveriges Kommuner och Landsting konstateras att motionen inte är en
angelägenhet för kommunen. Eftersom motionen ligger utanför kommunens
kompetensområde föreslås att motionen avslås.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 7 att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 7 februari 2013, § 56 att motionen avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0472/12
§ 36 forts.
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Karin Jansson (MP) och Björn Brink:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Torsten Hellström (M) och Benny Bergström (SD): Motionen ska återremitteras
p g a alltför dålig beredning och inte angivet det lagrum som gäller.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till Torsten Hellströms
m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslag på yrkandet om återremiss, Nej-röst för bifall till yrkandet
om återremiss.
Omröstningsresultat
Med 31 Ja-röster mot 8 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet
om återremiss. Se separat omröstningsprotokoll!
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservationer
Benny Bergström (SD) och Mikael Olsson (SD)

Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0349/12
§ 37

Motion från Benny Bergström (SD) om att underlätta polisens arbete
med brottsbekämpning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
skriver han:
”Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i
kommunen men begränsas i sitt arbete. Enligt en undersökning grundad på 2 000
polistimmar så spenderade polisen endast en procent åt fotpatrullering samt 70%
på stationen eller i bilarna. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon
annan enkelt kunde sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och
kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill, det verkliga polisiära
arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning.
Hedemora kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört
en tät dialog med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under
hösten 2012 kommer kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som
utfärdande av pass, tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av
delgivningar, ta emot och dela ut hittegods, samt bistå med polisens broschyrer.
Allmänhetens tillgång till dessa tjänster kommer att öka med bättre öppettider och
samarbetet mellan polisen och kommunen blir tätare.
I Lomma kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta
för polisen i sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet
ser positivt på en utveckling av dessa samarbeten har även Sölvesborg kommun
initierat ett prov med samma modell.
En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i
kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare
Ljusdal kan vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över
de uppgifter som kan utföras av andra än utbildade poliser.”
Benny Bergström föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:
•

Ljusdals kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka administrativa
uppgifter kommunen i framtiden kan bistå polisen med.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0349/12
§ 37 forts.
•

Kommunen i samråd med Länspolisen tar fram en plan för hur projektet kan
genomföras så snart det är möjligt.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 148 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till LKL (Ljusdals kommuns
ledningsgrupp) för yttrande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att motionsställaren föreslår att kommunen
skall underlätta för polisen att göra sitt arbete genom att ta över administrativa
uppgifter. Undertecknad anser att det inte ligger inom den kommunala
kompetensen att ta över annan myndighets arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsen ordförande skriver i sitt övervägande att samverkan mellan
kommunen och polis redan idag sker inom en rad olika områden, vilket är bra och
ofta ger ett bra resultat. Det ligger däremot inte inom den kommunala
kompetensen att överta andra myndigheters administrativa uppgifter och därför
föreslås att motionen avslås.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 5 att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 7 februari 2013, § 57 att motionen avslås.
Yrkanden
Roland Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V) och Karin Jansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0239/12
§ 38

Motion från Helena Brink (C) gällande att ge stöd till alla aktiva bygderåd
i Ljusdals kommun. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett
ekonomiskt bidrag, till alla aktiva bygderåd, samt att bidraget arbetas in i
ELP för att skapa långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera kriterier inför utbetalning av bidraget.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen skriver hon:
” Ljusdals kommun har många aktiva bygderåd i Färila, Järvsö, Ramsjö, Fågelsjö och Los
som gör stora insatser för den egna bygdens utveckling och framtid.
Man ordnar olika aktiviteter som marknader, teater, massor av vår- och sommaraktiviteter
med mera. Inte minst är de en viktig remissinstans för kommunens olika utvecklingsplaner.
Ett arbete som utförs av bygderåden helt ideellt, många timmar av den egna fritiden läggs ner
i arbete för att människor ska trivas, må bra och vilja stanna kvar i bygden.
Bygderåden gör allt för få ihop egna pengar i kassan för sina aktiviteter, ideella insatser från
enskilda personer som är ovärderliga för kommunen.
Våra lokala bygderåd har ingen ersättning eller får inget bidrag från kommunen utan deras
insatser räknas många gånger som självklara. En attityd som inte ger våra bygderåd den
energi eller uppskattning som de är så väl värda.
Jag ser många människor runt om i vår kommun som lägger ner sin själ och sin fritid för att
aktivera bygden och bidrar med en positiv och självklar inställning som är beundransvärd på
många sätt.
Ljusdals kommun borde på ett mycket tydligare sätt stimulera dessa ideella krafter genom ett
bygderådsstöd i någon form. Ett ekonomiskt bidrag vid varje besvarad remiss eller annan
betydelsefull aktivitet, någon form av uppmuntran är verkligen på sin plats.”
Helena Brink yrkar att ett ekonomiskt bidrag på 5 000 kronor utgår årligen till våra lokala
bygderåd mot inskickad och godkänd verksamhetsberättelse.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2012 att skicka motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0239/12
§ 38 forts.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till Närljus.
Närljus skriver i sitt yttrande att de tycker att förslaget är positivt i meningen att
stimulera våra byaråd i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling på
landsbygden. Hudiksvalls kommun har haft motsvarande system de senaste tio
åren. Nivån på ersättningen bör kanske diskuteras och om det ska vara ett bidrag
till aktiviteter eller en ersättning för nedlagd tid.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen berör ett
viktigt område, det vill säga hur kommunen på ett bra sätt ekonomiskt kan
stimulera det ideella arbetet i bygderåden. För att skapa kontinuitet och
förutsägbarhet för bygderåden, bör bidraget arbetas in i ELP.
Kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att föreslå en lämpligt summa för ett
ekonomiskt bidrag samt att utarbeta kriterier för hur bidraget ska utbetalas.
Exempel på kriterier kan vara att det ska finnas antagen jämställdhetspolicy,
alkohol- och drogpolicy eller liknande.
Allmänna utskottet föreslår 15 januari 2013, § 4 att motionen bifalles såtillvida att
kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ett ekonomiskt bidrag, till alla aktiva
bygderåd, samt att bidraget arbetas in i ELP för att skapa långsiktiga förutsättningar för bygderåden. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att formulera kriterier
inför utbetalning av bidraget.
Kommunstyrelsen föreslår 7 februari 2013, § 58 i enlighet med allmänna
utskottets förslag.
Yrkanden
Helena Brink (C), Roland Bäckman (S), Kenneth Forssell (V),
Maj-Britt Tönners (C), Benny Bergström (SD), Leif Hansen (SRD), Ingrid Olsson
(C), Markus Evensson (S) och Torsten Hellström (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
KS beredning
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0126/12
§ 39

Motion från Karin Jansson (MP) med flera om förbättrad folkhälsa - mer
träning till fler. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Karin Jansson (MP) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige där
det föreslås att kommunen gör en satsning på folkhälsa och ökat välbefinnande.
Motionärerna skriver bland annat:
”Det finns idag ett flertal idrotter som är beroende av att vara inomhus. Till dem
räknar vi bland annat gymnastik (Ljusdals gymnastikförening), kampsport,
badminton, bordtennis, innebandy, spinning, friidrott (vintertid). Dessa idrotter
utövas sammanlagt av väldigt många personer.
Det råder idag lokalbrist för dessa inomhusidrotter som nyttjar kommunens olika
träningslokaler. Vi tror att föreningarna skulle vilja utöka sina verksamheter om
de gavs möjligheten. För att lösa detta vill vi att kommunen utreder möjligheterna
för ett träningshus, i första hand på Östernäs, som samlar dessa föreningar under
ett tak. Vi tror att gemensamma lokaler skulle ge föreningarna möjlighet att växa
samt skapa synergieffekter mellan föreningarna. Föreningarna skulle även kunna
effektivisera sin verksamhet genom samordning av bokningar, kontor, administration etcetera. En satsning för ökad folkhälsa är en satsning på framtiden!”
Motionärerna föreslår att kommunen utreder följande:
•
•
•
•
•
•
•

Det befintliga nyttjandet av träningslokaler i kommunen
Behovet av ytterligare lokaler genom att bland annat fråga berörda föreningar
Förutsättningarna och investeringskostnaden för nya lokaler
Den årliga driftskostnaden
Möjliga finansieringsmodeller för driften
Möjliga alternativ till ett nybygge
Att kommunen utarbetar en preliminär skiss över hur en sådan anläggning
skulle kunna se ut

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012, § 50 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0126/12
§ 39 forts.

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår i sitt yttrande att motionen anses
besvarad.
Förvaltningen skriver att det redan idag finns lediga tider i kommunens lokaler,
problemet är att alla vill träna mellan klockan 18.00 – 20.00 och helst vardagar
måndag till torsdag. Är man fast vid att endast acceptera tider vissa dagar och
klockslag så kan det vara svårt att uppfylla allas önskemål. Kommunen har antagit
riktlinjer om hur tider ska fördelas.
De flesta av kommunens inomhusanläggningar är anpassade för skolans
verksamhet och inte för föreningslivet. Ett stort problem i våra anläggningar är att
det inte finns förrådsutrymmen som är anpassade för föreningslivet och deras
verksamhetsinventarier. Från fritidsenhetens sida har man försökt att påverka
bland annat vid projektering av den sist byggda idrottshallen i kommunen att man
måste anpassa hallen efter både skolans och föreningslivets verksamheter, men
tyvärr fick man inte gehör för sina synpunkter. Motionsidrotten har under senare
år utvecklats enormt. Från att tidigare ha varit ren motionsgymnastik som endast i
stort sett krävde några bollar och hopprep till hur det ser ut idag med skrymmande
material som kräver större förrådsutrymmen.
Motionärerna vill också att kommunen utreder möjligheterna för ett träningshus
där föreningarna kan samlas under ett och samma tak för att skapa synergieffekter
mellan föreningarna. Redan 2005 presenterade fritidsenheten ett förslag till
politiken, vilket innebär en ombyggnation av Tennishallen till Idrottens Hus. En
flexibel lösning av lokalen, där flera olika sporter kunde ha verksamhet samtidigt
under ett och samma tak.
En kommunal investering i en uppvärmd konstgräsplan skulle medföra att fler
tider i våra idrottshallar blir lediga. Fotbollen som är kommunens klart största
idrott om man ser till antal utövare bedriver idag sin försäsongsträning i våra
Idrottshallar. Skulle man ha tillgång till en uppvärmd konstgräsplan i vår kommun
skulle de välja att lägga sin försäsongsträning på den. Det skulle innebära att fler
tider i hallarna blir lediga för andra idrotter och verksamheter att nyttja dem.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns lediga
tider i kommunens lokaler. Många vill dock träna måndag-torsdag mellan klockan
18:00 och 20:00, vilket kan vara svårt att uppfylla.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0126/12
§ 39 forts.
De flesta av kommunens inomhusanläggningar är anpassade efter skolans behov
och inte för föreningslivet. Redan år 2005 presenterades därför ett förslag till
ombyggnation av Tennishallen, för en mer flexibel lösning av lokalen, där flera
olika utövare av idrott/motion kan ha verksamhet under ett och samma tak.
En uppvärmd konstgräsplan skulle också frigöra fler tider i våra idrottshallar, då
fotbollen är klart största idrott i vår kommun, om man ser till antalet utövare.
Försäsongsträning kan med fördel ske på en uppvärmd konstgräsplan och då
frigörs halltider för andra idrotts- och motionsutövare.
De frågeställningar som motionärerna efterfrågar finns redan utredda varför
motionen ska anses besvarad.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 22 januari 2013, § 22 att motionen bifalles
och att den ska aktualiseras i samband med planerna på Östernäs.
Kommunstyrelsen föreslår 7 februari 2013, § 59 att motionen bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 59
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 22
Förslag till beslut 4 januari 2013
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 26 oktober 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 26 mars 2012, § 50
Motion – En förbättrad folkhälsa – Mer träning till fler, 13 mars 2012
Yrkanden
László Gönczi (MP), Roland Bäckman (S), Yvonne Oscarsson (V), Lars
Björkbom (KD), Benny Bergström (SD) och Jonny Mill (SRD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0422/12
§ 40

Medborgarförslag gällande belysning vid lekparken i Ramsjö. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget bifalles i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren
föreslår att belysningen vid lekparken i Ramsjö snarast bör återställas.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 198 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att den belysning som
fanns i parken i Ramsjö togs ner eftersom det inte fanns någon snöröjd och sandad
passage genom parken vintertid samt att förvaltningen hade i uppdrag att minska
antalet belysningspunkter vid det tillfället. Eftersom ett medborgarförslag nu
inkommit samt att den politiska viljan verkar vara att belysning ska finnas mer
utbrett än tidigare angivet kan det vara lämpligt att testa en ny form av belysning i
parken.
Kommunen har intresse av att pröva nya former av energikällor även när det
gäller belysning. Två stolpar med solcellsdrivna armaturer är beställda, men var
dessa ska placeras är inte bestämt. Eftersom parken i Ramsjö besöks sporadiskt
kan det vara lämpligt med belysning som tänds när någon vistas på platsen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att två solcellsdrivna armaturer prövas
i parken. Armaturerna tänds så fort någon rör sig i närheten av dem och skulle
därmed lysa när behov finns, det vill säga när någon uppehåller sig i parken.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsutvecklingsförvaltningen vill prova nya former av energikällor när det gäller belysning.
Solcellsdrivna armaturer som tänds när någon befinner sig i lekparken verkar vara
ett bra alternativ.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget bifalles i enlighet med
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till lösning.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0422/12
§ 40 forts.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 22 januari 2013, § 23 att
medborgarförslaget bifalles i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 7 februari 2013, § 60 att medborgarförslaget bifalles i
enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 februari 2013, § 60
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 22 januari 2013, § 23
Förslag till beslut 4 januari 2012
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 13 november 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 198
Medborgarförslag 27 september 2012
Yrkanden
Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0052/13
§ 41

Motion från Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP) och
Lars Björkbom (KD) om att utreda förutsättningarna för att skapa ett
trafikvänligt Resecentrum
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Jonny Mill (SRD), Lars Molin (M), Harald Noréus (FP) och Lars Björkbom (KD)
har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen yrkar de att en utredning görs för att ta fram förslag till ett anpassat
Resecentrum som både är trafiksäkert och uppfyller de behov som dagens
resenärer ställer. Ett Resecentrum som befrämjar miljövänligt resande.
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0069/13
§ 42

Motion från Kenneth Forssell, Yvonne Oscarsson och Stig Andersson (V)
gällande politikerutbildning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V) och Stig Andersson (V) har lämnat
en motion till kommunfullmäktige gällande politikerutbildning.
I motionen föreslår de att:
•
•
•

de utbildningspengar som lagts ut till partierna tas tillbaka till kommunen
kommunen i början av varje mandatperiod genomför en genomgripande
utbildning för att tydliggöra rollfördelningen politiker-tjänstemän
utbildningen bör även innehålla grundläggande mötesteknik samt
tydliggöra vilka möjligheter som finns för varje parti att driva politik

Beslutsexpediering
Akt
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0051/13
§ 43

Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten
som audio-filer
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
nämndernas och utskottens sammanträden spelas in som audio-filer och görs
tillgängliga på kommunens hemsida (gäller inte sekretessbelagda ärenden). Detta
skulle göra att medborgarna i kommunen själva kan bilda sig en uppfattning om
nämndernas och utskottens arbete.

Beslutsexpediering
Akt
Ks beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 44

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdalshem samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Thomas Wandel (SRD)
Erik Nygren (M)
Inger Isaksson Granqvist (S)
Maria Andersson (S)
Harald Noréus (FP)
2. Till ersättare väljs
Kjell Nilsson (S)
Torbjörn Åström (SRD)
Janne Eliasson (V)
Torsten Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C)
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 45

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Ljusdals
Servicehusbolag samt val av ordförande och vice ordförande från
bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Thomas Wandel (SRD)
Erik Nygren (M)
Inger Isaksson Granqvist (S)
Maria Andersson (S)
Harald Noréus (FP)
2. Till ersättare väljs
Kjell Nilsson (S)
Torbjörn Åström (SRD)
Janne Eliasson (V)
Torsten Hellström (M)
Maj-Britt Tönners (C)
3. Till ordförande väljs Thomas Wandel (SRD).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdal Servicehusbolag
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 46

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiföretag AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 47

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energi AB samt
val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energi AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 48

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Elnät AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 49

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusnet AB samt val av
ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusnet AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 50

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Renhållning AB
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Renhållning AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 51

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt
val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämman 2013 till
bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Hans-Olov Wernersson (SRD)
Björn Brink (C)
2. Till ersättare väljs
Annelie Wallberg (S)
Björn Mårtensson (S)
Erik Nygren (M)
Bertil Skoog (FP)
Jack Mill (SRD)
3. Till ordförande väljs Örjan Fridner (S).
4. Till vice ordförande väljs Jan Hedlund (M).

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Vatten AB
De valda
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

§ 52

Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning
AB från bolagsstämman 2013 till bolagsstämman 2014
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Örjan Fridner (S) och Jan Hedlund (M).
2. Till ersättare väljs Hans-Olov Wernersson (SRD) och Björn Brink (C).

Beslutsexpediering
De valda
Ljusdal Energiförsäljning AB
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0081/13
§ 53

Marie Öberg (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
myndighetsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Marie Öberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
myndighetsnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Marie Öberg (S) 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
Marie Öberg
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0093/13
§ 54

Mattias Hedin (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mattias Hedin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Mattias Hedin (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Mattias Hedin
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2013-02-25
Diarienummer

KS 0092/13
§ 55

Leif Persson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledmot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Leif Persson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Örjan Fridner (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Leif Persson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Leif Persson (S) föreslår att Örjan Fridner (S) väljs till ny ledamot.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden
Leif Persson
Örjan Fridner
Förtroendemannaregister
Ann-Charlotte Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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