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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2013-04-22 
 
Datum för anslags upprättande 2013-04-30 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-05-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§ 78 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 79 
 
Justerare 
 
Annelie Wallberg (S) och Jan Hedlund (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 29 april 2013  
kl 16: 00 på kommunkansliet. 
 
§ 80 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 april 2013. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 april 2013 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda två motioner och 
två interpellationer får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommun-
fullmäktige bifaller detta. 
 
§ 81 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Roland Bäckman (S) svarar på en fråga om det tematiska tillägget till 
översiktsplan i Järvsö som Sören Görgård (C) ställde vid förra sammanträdet. 
 
Roland Bäckman (S) svarar också på en fråga som Sören Görgård (C) ställde vid 
förra sammanträdet om antal sommarpraktikplatser.  
 
Benny Bergström (SD) ställer en fråga om taxa vid vägning av hushållssopor. 
 
Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
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Torsten Hellström (M) ställer en fråga om parkeringsplatser vid Resecentrum. 
 
Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om färgen på bron över Ljusnan. 
 
Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Maj-Britt Tönners  (C) ställer en fråga om kommunens visionsarbete. 
 
Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
 
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed. 
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 82 
 
Granskningsrapport beträffande granskning av Ledning och styrning i 
kommunens nämnder och kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden anmodas att  
 vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som revisorerna gett i sin  
 rapport Granskning av ledning och styrning i Ljusdals kommuns nämnder och  
 kommunstyrelse. 
 
2.  Kommunfullmäktige vill ha en rapport om hur nämnderna har arbetat utifrån  
 rapportens rekommendationer senast på kommunfullmäktiges sammanträde i  
 augusti månad 2013. 
 
Bakgrund 
 
Revisorerna har genom PwC genomfört en övergripande granskning av ledning 
och styrning i omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Rapporten uppmärksammar brister i kommunstyrelsens och nämndernas styrning 
och ledning av sina verksamheter. 
 
Ansvars- och revisionsberedningen (kommunfullmäktiges presidium) och 
partirepresentanterna ser mycket allvarligt på de brister som kommer fram i 
rapporten. Sista stycket i den rapportens sammanfattande bedömning och 
rekommendationer framhålls som särskilt viktigt: ”Avslutningsvis vill vi uppmana 
de förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen samt förvaltningen att ta 
ett gemensamt ansvar för att kommunens arbetssätt och relationerna mellan 
politik och förvaltning utvecklas på ett positivt sätt. Resultatet av enkäten och de 
synpunkter som redovisats i denna, samt de intervjuer som vi genomfört visar att 
det finns ett misstroende inbyggt i kommunorganisationen som måste arbetas 
bort. Detta kan enbart ske genom öppen och ärlig kommunikation.” 
 
Revisions- och ansvarsberedningen anser det nödvändigt att det som framkommit 
i granskningsrapporten tas på allvar och med den senaste tidens händelser i 
utbildningsnämnden anses det vara synnerligen viktigt att åtgärder omgående 
vidtas. 
 
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har yttrat sig över 
rapporten. 
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 Diarienummer 
   KS 0072/12 
 
§ 82 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 101 
Ansvars- och revisionsberedningens yttrande 25 februari 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 369 
Omsorgsnämndens protokoll 21 juni 2012, § 116 
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012, § 83 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Björn Brink (C), Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD), 
Malin Ängerå (S), Yvonne Oscarsson (V) och Benny Bergström (SD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande under proposition. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Revisionen 
Nämnderna för verkställande 
Kommunchefen 
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 83 
 
Om- och tillbyggnad av Gärdeåsskolans hus H 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lägsta anbud på 9 829 700 kronor antas. 
 
2. 11 197 670 kronor anslås till ombyggnationen. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och 

renovering. 
 
4. Kommunfullmäktige vill säkerställa att 1 % av byggkostnaden ska gå till 

konstnärlig utsmyckning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 249 att projektering och 
upphandling av ombyggnad av H-huset på Gärdeåsskolan skulle genomföras 
omgående i enlighet med samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud ligger på 
9 829 700 kronor. 
 
Projekteringen av ombyggnaden har överskridits med 200 000 kronor, 
besiktningskostnaden beräknas till 150 000 kronor. På projekteringssumman, 
besiktningskostnaden och lägsta anbudet ska också läggas 10% för oförutsedda 
kostnader. Total summa blir 11 197 670 kronor. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 19 mars 2013, § 68 att lägsta anbud på 
9 829 700 kronor antas, att 11 197 670 kronor anslås till ombyggnationen samt att 
pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och 
renovering. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 4 april 2013, § 109 i enlighet med samhällsutveck-
lingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 109 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 68 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 mars 2013 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 249 
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 Diarienummer 
   KS 0257/12 
 
§ 83 forts. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Torsten Hellström (M) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Tommy Borg (S), Malin Ängerå (S) och Kenneth Forssell (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige vill säkerställa att konstnärlig 
utsmyckning enligt 1%-regeln sker. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Roland Bäckmans yrkande under proposition. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer Tommy Borgs m fl tilläggsyrkande under proposition. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0183/13 
 
§ 84 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
För kommunfullmäktiges kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 96 
Förteckning 26 mars 2013  
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 85 
 
Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. Inom ramen för det pågående samarbetet 

Avfall Hälsingland har man en lösning på gång. Renhållningen i Hudiksvalls 
kommun kommer att skaffa ett särskilt fordon utrustat och bemannat enligt 
lagkraven. Det kommer att åka runt i kommunen enligt ett annonserat schema 
och ankomsten till byarna aviseras dessutom med en melodi (tänk 
Hemglass!). Tanken är att övriga Hälsingekommuner ska kunna nyttja denna 
tjänst på likartat sätt. 
 

 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att de 
som bor långt från Järvsö och Ljusdal och har färdtjänst bör få hjälp med att 
transportera de röda boxarna som innehåller miljöfarligt avfall samt en extra 
soptunna för glas, plåtburkar och plast. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 176 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för 
beredning. 
 
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de har full förståelse för 
förslagsställarens synpunkter och de har åtgärder på gång som förhoppningsvis 
ska förbättra servicen i glesbygd. Här följer en beskrivning av de spår som 
Ljusdal Renhållning AB för närvarande arbetar efter: 
 
1.  Hämtning av farligt avfall vid fastighet är lite komplicerat då lagstiftningen 

ställer krav på speciella arrangemang. Exempelvis måste fordonet vara ADR-
klassat (avser transport av farligt gods) och personalen måste ha särskild 
utbildning, då insamlat material måste sorteras (separeras och förpackas) 
redan på plats under särskilda former. Detta innebär också stora kostnader för 
verksamheten, samtidigt som det är mycket angeläget att sortera ut farligt 
avfall så att det inte följer med kärlavfallet. 

 
Inom ramen för det pågående samarbetet Avfall Hälsingland har man en 
lösning på gång. Renhållningen i Hudiksvalls kommun kommer att skaffa ett 
särskilt fordon utrustat och bemannat enligt ovan. Det kommer att åka runt i 
kommunen enligt ett annonserat schema och ankomsten till byarna aviseras  
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 85 forts. 
 

 
dessutom med en melodi (tänk Hemglass!). Tanken är att övriga 
Hälsingekommuner ska kunna nyttja denna tjänst på likartat sätt. 

 
2. När det gäller fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial så föreslår 

den av regeringen tillsatta och nyligen presenterade avfallsutredningen att 
ansvaret för insamling av förpackningsmaterial som omfattas av 
producentansvar ska överföras från Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
med flera organisationer till kommunerna. Finansieringen av insamlings-
systemet ska dock fortfarande åvila producenterna. Utredaren har också 
uttryckt en vilja till att mer fastighetsnära insamling ska utvecklas i samband 
med överföringen. Ljusdal Renhållning AB tycker att detta är utmärkt, då det 
kommer att förbättra insamlingsresultatet. Vi kommer att få mindre mängder 
av förpackningar i sopkärlen där de ju inte alls hör hemma. Vid så kallade 
plockanalyser har cirka 30 % av volymen i sopkärlen bestått av förpack-
ningar! 

 
Det har dessutom alltid varit svårt för allmänheten att förstå uppdelningen av 
ansvaret för olika delar av hushållsavfallet. Ljusdal Renhållning får regel-
bundet samtal om dåligt städade, nedskräpade och överfulla återvinnings-
stationer, trots att detta inte är ett kommunalt ansvar.  
 
Avfallsutredningen går nu ut på remiss och kommer sannolikt att utmynna i 
en proposition till riksdagen före sommaren 2013. I dagsläget får vi lov att 
avvakta detta, då insamling av förpackningsmaterial för närvarande inte är ett 
kommunalt ansvar. 

 
3. I Los och Ramsjö finns sedan många år möjligheter att lämna farligt avfall 

vid kommunens driftkontor. Ljusdal Renhållning har under de senaste åren 
också gjort försök med “mobil återvinningscentral” (Åkerslund ”flyttas ut” 
och ett antal containrar ställs ut med bemanning för sortering av alla slags 
avfallsfraktioner) under helger vår och höst på dessa orter. Detta har fallit 
oerhört väl ut, men man håller på att utvärdera detta och eventuellt kommer 
man i stället att prova någon slags fastighetsnära insamling av fraktioner som 
bygg- och rivningsavfall, metallskrot och deponirester (porslin, fönsterglas 
med mera), avfall som man idag inte kan lämna via den fastighetsnära 
grovavfallshämtning som redan finns etablerad sedan många år (på 
beställning, högst fyra kollin, en gång per månad). 

 
Även om det är bra med mobil återvinningscentral finns fortfarande det 
problem kvar som förslagsställaren pekar på — alla har inte bil och släpvagn 
i glesbygd och kan ta sig in till någon centralort för att lämna avfall. 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 85 forts. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning AB har åtgärder 
på gång som förhoppningsvis ska förbättra servicen i glesbygd. 
 
Inom Avfall Hälsingland finns en lösning på gång, där man med särskilt fordon 
och bemanning kommer att hämta farligt avfall. 
 
Den av regeringen nyligen presenterade avfallsutredningen går nu ut på remiss 
och förhoppningsvis presenteras en proposition före sommaren 2013. Förslaget är 
att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsmaterial, vilket 
förhoppningsvis kommer att förtydliga behovet av sortering av detta material. 
 
Försök har gjorts med mobil återvinningscentral inom Ljusdals Renhållning AB, 
vilket håller på att utvärderas. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 15 januari 2013, § 10 att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 85 i enlighet med allmänna utskottets 
förslag. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Roland Bäckmans m fl yrkande under proposition. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Förslagsställaren 
Ljusdal Renhållning AB för kännedom 
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 Diarienummer 
   KS 0536/11 
 
§ 86 
 
Medborgarförslag gällande Frivilliga Resursgrupper. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget avslås. 
  
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att starta Frivilliga 
resursgrupper (FRG) i kommunen. Dessa kan vara en stor resurs i kommunen vid 
extraordinära händelser samt även vid andra tillfällen där extra resurser krävs. Det 
behövs ett politiskt beslut för att kunna starta dessa grupper. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011, § 250 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förutom medborgarförslaget har det till kommunen tidigare inkommit önskemål 
om att starta frivilliga resursgrupper. Ett gemensamt yttrande över ett sådant 
införande har gjorts av beredskapssamordnare Olle Björk samt säkerhets-
samordnare Göran Bergsman för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.  
 
Dessa gör bedömningen att det i dagsläget inte föreligger något behov av frivilliga 
resursgrupper i norrhälsingekommunerna. 
 
Ordföranden skriver i sitt övervägande att det enligt medborgarförslaget finns 
önskemål från Räddningstjänsten i Ljusdals kommun om att man startar upp och 
samordnar FRG-utbildningar och samarbetar över kommungränserna vid 
eventuella händelser, eftersök samt andra kriser och katastrofer. 
 
Beredskapssamordnare Olle Björk, Ljusdals kommun, har tillsammans med Göran 
Bergsman, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, bedömt att det i dagsläget 
inte föreligger behov av FRG i norrhälsingekommunerna. Därför föreslås att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 15 januari 2013, § 8 att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 7 mars 2013, § 87 att medborgarförslaget avslås. 
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 Diarienummer 
   KS 0536/11 
 
§ 86 forts. 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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   KS 0276/12 
 
§ 87 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS fjärde kvartalet 2012 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning   
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut fjärde 
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad den 23 januari 2013. Ej verkställda 
beslut avser två SoL-beslut angående ansökningar om vård- och omsorgsboende.  
 
Vid rapporteringstillfället är det två personer som fått vänta mer än tre månader 
på att få sina beslut om vård- och omsorgsboende verkställda.  En person har 
tackat nej till erbjudet boende vid sju tillfällen. Trots omvårdnadsbehov som 
uppfyller de kriterier som finns för beviljandet av ett vård- och omsorgsboende så 
fungerar det hemma hos kund med hemtjänstinsatser. Kunden ser det ändå som en 
trygghet att finnas med i boendesamordnarens register utifall något skulle hända 
som gör att kunden väljer att inte bo kvar i ordinärt boende. Juridiskt sett så är det 
också svårigheter med att ta bort ett gynnade beslut. Av dessa två skäl finns 
beviljad ansökan om vård- och omsorgsboende kvar hos boendesamordnare och 
redovisas kvartalsvis till socialstyrelsen.  
 
En person har beviljades vård- och omsorgsboende den 13 juli 2012 och har nu 
väntat 6 månader. Här finns önskemål om specifik ort och boende. Någon ledig 
lägenhet på önskat boende har inte funnits att erbjuda, men den 23 januari 2013 
erbjöds sökande ett boende på önskad ort och boende som kund tackar ja till. 
 
Sammanfattningsvis så har väntetiden på vård- och omsorgsboende markant 
minskat sen tidigare rapporteringstillfällen. Dels på grund av att det under 2012 
fördelats 128 lägenheter samt att antalet nyinkomna ansökningar om vård- och 
omsorgsboende minskat något jämfört med 2010 och 2011.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 103 
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 43 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 37 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0277/12 
 
§ 88 
 
Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS tredje och fjärde kvartalet 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut tredje och 
fjärde kvartalet 2012 enligt SoL och LSS daterad den 22 januari 2013. Inga ej 
verkställda beslut finns att rapportera.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 104 
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 44 
Omsorgsnämndens protokoll 14 februari 2013, § 38 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-04-22 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

18 

 Diarienummer 
   KS 0020/11 
 
§ 89 
 
Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd gällande 
överklagan av kommunfullmäktige i Ljusdals kommuns beslut om att 
anta Tematiskt tillägg om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan - 
för kännedom till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2012, § 214 att anta det 
tematiska tillägget om vindkraft till Ljusdals kommuns översiktsplan. 
 
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som avslog överklagandet 
eftersom detta inkommit för sent. 
 
Den klagande överklagade då Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i 
Sundsvall, men Kammarrätten medger inte prövningstillstånd och 
Förvaltningsrättens beslut står därmed fast. 
 
Det tematiska tillägget om vindkraft till Ljusdals översiktsplan vann laga kraft den 
12 mars 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 95 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 mars 2013, § 79 
Protokoll från Kammarrätten i Sundsvall 8 februari 2013a 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0557/12 
 
§ 90 
 
Granskningsrapport gällande IT-hanteringen i Ljusdals kommun. För 
kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Revisorerna har genomfört en granskning av IT-hanteringen med fokus på 
omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsen som ansvarig för IT-enheten berörs 
därmed. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors har gjort ett förslag till yttrande: 
 
I detta yttrande hanteras de kommentarer i rapporten som gäller IT-enheten. 
Rapportens bedömningar och förslag till förbättringar kommenteras nedan i 
punktform. 
 
• Det finns kommungemensamma dokument men de är i behov av revidering 

samt att de inte är kända ute i verksamheten. 
 Kommentar: Det pågår ett arbete med att revidera dessa dokument men detta 

arbete måste ofta stå tillbaka för det rent operativa arbetet. Det finns med 
andra ord inte tillräckligt med resurser för att driva dessa frågor. 

 
• IT-enhetens roll behöver tydliggöras.  
 Kommentar: De kommungemensamma dokumenten som behöver revideras 

ska tydliggöra detta. I en IT-strategi måste det klart framgå vem som till 
exempel ansvarar för vad. 

 
• Forum behövs för förvaltningsövergripande IT-frågor. 
 Kommentar: Också något som borde tydliggöras i en ny IT-strategi. Innan en 

sådan finns på plats kommer LKL diskutera vad vi kan göra under tiden. 
 
• Mängden IT-relaterade störningar är inte tillfredsställande. 
 Kommentar: Fokus under de senaste åren har varit att komma till rätta med 

detta. Extra medel har också avsatts under 2012-2013 med 3,7 mkr för 
investeringar. På driften har det varit årliga stora underskott och här behövs 
en förstärkning. Merkostnaderna består främst av akuta åtgärder med 
konsultinsatser, etc. Målet är att vi med ökade investeringar skall minska 
behovet av akuta åtgärder. 
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 Diarienummer 
   KS 0557/12 
 
§ 90 forts. 
 
Allmänna utskottet föreslår 12 mars 2013, § 42 att kommunchefens yttrande 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 4 april 2014, § 92 att godkänna kommunchefens 
yttrande. Kommunstyrelsen skickade ärendet till kommunfullmäktige för 
kännedom.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2013, § 92 
Allmänna utskottets protokoll 12 mars 2013, § 42 
Förslag till yttrande gällande revisionsrapport angående IT-hantering 27 februari 
2013 
Revisionsrapport – Granskning av IT-hanteringen i Ljusdals kommun 21 
december 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Revisionen 
Kommunchefen  
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 Diarienummer 
   KS 0192/13 
 
§ 91 
 
Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden, ombud 
fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) samt 
fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor) efter 
Pekka Kankare (M) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Allan Cederborg (M) väljs till ny ersättare i myndighetsnämnden. 
 
2.  Allan Cederborg också till nytt ombud i fastighetsbildningsförrättningar  
 (tätortsförhållanden) samt fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller  
 skogsbruksfrågor). 
 
3.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Pekka Kankare (M) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sina 
kommunala uppdrag.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Lars Molin (M) föreslår att Allan Cederborg (M) väljs till ny ersättare i 
myndighetsnämnden och till nytt ombud i fastighetsbildningsförrättningar  
(tätortsförhållanden) samt fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller  
skogsbruksfrågor). 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Allan Cederborg 
Myndighetsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
Lantmäterimyndigheten  
Länsstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0215/13 
 
§ 92 
 
Interpellation från Inger Olsson (C) till Roland Bäckman (S) gällande 
gatubelysningspolicy 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj månad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingrid Olsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon: 
 
”Gatubelysningspolicyn för Ljusdals kommun är antagen av kommunfullmäktige 
och med anledning av detta har jag några frågor att ställa till kommunalrådet. 
 

1.  Hur ser tidsplanen ut när det gäller att återfå belysning på nedsläckta 
vägavsnitt? 
 

2.  På de vägavsnitt där stolpar monterats ned, kommer nya att sättas upp, så 
att det i fortsättningen blir tillfredsställande belysning? 
 

3.  Kan en vägsamfällighetsförening söka bidrag för både drift och 
underhåll? 
 
Frågan ställs utifrån vad som står att läsa i Ljusdalsposten måndag 8/4 
2013 och där medlemmar i Letsbo samfällighetsförening känner oro inför 
ett övertagande av driften för belysningsstolparna i sin by.” 
 
 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingrid Olsson 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0216/13 
 
§ 93 
 
Interpellation från Maud Jonsson, Fp, gällande motionsspåret i Måga 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid sammanträdet i maj månad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maud Jonsson (FP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande: 
 
”I maj 2008 skrev jag en motion om att flytta motionsspåret i Måga till skjutbanan 
500 m längre västerut. Motionen beviljades i kommunfullmäktige 2009-03-12. 
 
Nuvarande placering av starten för Mågaslingan gör att det inte finns parkeringar 
för motionärerna och vägen trafikeras av bussarna som ska till garagen, biltrafik 
av stugägare/villaägare och kunderna till Härjedalingens kontor. 
 
Det är nu fyra år sedan motionen blev beviljad och mina frågor är: 

 
- ligger motionen med i planeringen för i år? 
- när räknar man med att flytten är klar?” 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får 
framställas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maud Jonsson 
Roland Bäckman 
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 Diarienummer 
   KS 0228/13 
 
§ 94 
 
Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens 
utbredning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Jan Hedlund (M) och Torsten Hellström (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I 
motionen skriver de: 
 
”Ljusdals kommuns övergripande mål är att kommunen ska bli Hälsinglands attraktivaste 
kommun med en positiv befolkningsutveckling. Många hinder finns för att uppnå det målet 
och det blir allt svårare och svårare att bo och leva på landet. Samhället planeras i allt för stor 
utsträckning utifrån villkoren i de stora städerna och landsbygdsutvecklingens livsmönster 
och levnadsvillkor får inte tillräckligt tyngd i rikstäckande beslut som rör landsbygden. 
 
En fråga med stor aktualitet, som belyser svårigheten för landsbygden att få sin röst hörd är 
vargen. Det handlar om antal vargar, vargarnas utbredning och lokalt inflytande över dessa 
frågor. En rimlig ståndpunkt borde vara att de gröna näringarna ska få fortsätta att utvecklas 
och att befolkningen på landet ska få fortsätta att leva i samklang med djur och natur. 
 
Det innebär att människor inte ska behöva oroa sig för varg inom bebyggelse, att människor 
inte ska mista värdet av att vistas i skog och mark beroende på oro för varg, att fäbodbruk ska 
kunna bedrivas, att älgen inte enbart ska vara vargföda och att hundar ska kunna släppas utan 
koppel när det är tillåtet.” 
 
Mot den bakgrunden yrkas att Ljusdals kommun tar fram en viljeinriktning, som blir ett 
tydligt mål för ett lokalt ställningstagande för hur många vargar som kan få vistas i 
kommunen utan att de skapar oro hos kommuninvånarna, hindrar utvecklingen av de gröna 
näringarna, hindrar jakt och människors behov av at vistas i skog och mark. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas på beredning till kommunstyrelsen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0230/13 
 
§ 95 
 
Motion från Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson (V), Annelie 
Wallberg (S) och Björn Mårtensson (S) gällande lokal miljöplan för 
Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  
 

Sammanfattning 

 
Yvonne Oscarsson (V), Stig Andersson (V), Annelie Wallberg (S) och Björn 
Mårtensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige: 
 

”Vi anser att rätten till en god miljö handlar om rättvisa och om solidaritet.  
Jordens resurser måste fördelas inom ramarna för ett rättvist miljöutrymme. Vi 
anser att den enda vägen till en solidarisk och rättvis värld är att sluta exploatera 
och utarma jordens naturresurser. 

 
Vi anser att miljöpolitiken måste ses med ett klass och genusperspektiv samt en 
global rättvis fördelning. Varken individen själv eller marknaden kommer att 
kunna lösa de stora utmaningar vi står inför 

Genom att värna naturen och de ekologiska kretsloppen kan människorna 
underhålla och utveckla sina livsbetingelser. Det krävs således en omvälvande 
förändring i vårt förhållningssätt till naturen, vilket innebär en omvandling av det 
sociala och ekonomiska livet.  

Då miljöfrågor idag, mer eller mindre, omfattar alla politikområden är det viktigt 
och nödvändigt med en plan över hur miljöfrågorna ska uppmärksammas och 
genomföras. För att bara nämna några områden som är miljöpåverkande nämner 
vi här skola, vård och omsorg, energi, energieffektivisering, avfall, biltrafik, 
cykeltrafik, järnvägstrafik, kollektivtrafik, klimatfrågor, miljö och hälsa, 
miljörättvisa, vår glesa bygd, samt samhällsplanering. Listan skulle självklart 
kunna göras mycket längre och det belyser i sig hur stor miljöfrågan är.   
 
Fokuseringen på såväl hälso- som klimat- och miljöfrågorna blir som bekant allt 
viktigare och intensivare. Ljusdals kommun måste därför inte bara ”hänga med” i 
utvecklingen, utan ligga i framkant och tydligt visa att vi tar frågorna på allra 
största allvar. Detta inte minst med tanke på, och ansvaret för, våra barn och de 
kommande generationerna. Att ge tydliga signaler i denna fråga kan även vara av 
vikt för att öka antalet barnfamiljer i kommunen. Dessutom är många ungdomar 
djupt engagerade i dessa frågor.  
 Diarienummer 
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   KS 0230/13 
 
§ 95 forts. 
 
Inom ämnesområdet miljö, krävs åtgärder på såväl kort som lång sikt och det är 
angeläget att arbetet bedrivs målmedvetet och utifrån en stark politisk 
viljeinriktning. Av vikt är också att insatserna är konkreta/tydliga och baseras på 
faktaunderlag. Det gäller att fokusera på rätt saker och ange en prioritering för 
arbetet. Målen måste även i dessa sammanhang utgöra grunden och vara 
vägledande för arbetet! ” 
 
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:  
 

• Kommunen arbetar fram och fastställer en miljöplan. 
• Planen innehåller tydliga och konkreta politiska mål för kommunens 

miljöarbete.  
 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen 
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Motionärerna 
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