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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§ 1 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 2 
 
Justerare 
 
Markus Evensson (S) och Torsten Hellström (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 6  februari 2012, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 3 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 januari 2012. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 januari 2012 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men anmält medborgarförslag och 
interpellation får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
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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. 
 
§ 4 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Jonny Mill (SRD) ställer en fråga om option på tillfällig lösning timmeromlastning  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Helana Brink (C) ställer en fråga om kontakter med ridklubben. 
 
Samhällsutvecklingsutskottes ordförande Jonny Mill (SRD) svarar på frågan. 
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 Diarienummer 
   KS 0390/10 
 
§ 5 
 
Diplomering; Ljusdals kommun som millenniekommun 
 
Projektledare Irini Mavroudis, Sveriges Kommuner och Landsting, delar ut ett diplom till 
Ljusdals kommun med anledning av att kommunen nu är en millenniekommun. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2011 att bli en millenniekommun. 
 
Att vara millenniekommun innebär att arbeta kommunövergripande för att nå 
bästa resultat för att utvecklas mot millenniemålen. Genom att arbeta med 
konceptet Millenniekommun kan vi samla vårt arbete (kommunalt, föreningsliv, 
organisationer och näringsliv) och sprida kunskap både inom och utanför 
organisationen på ett bättre sätt. Dessutom kan vi stimulera varandra och öka 
kunskapen om hur vi påverkar omvärlden och/eller hur den påverkar oss. 
Utifrån devisen ”global utveckling börjar lokalt” har Ljusdals kommun arbetat 
med frågan sedan augusti 2010 för att eventuellt bli millenniekommun. Att vara 
en millenniekommun innebär att man arbetar med de millenniemål FN tog fram år 
2000. 
 
De 8 övergripande millenniemålen som FN tagit fram är: 
 

• Minska fattigdom och hunger 

• Minska barndödligheten  

• Minska mödradödligheten 

• Skola för alla 

• Ökad jämställdheten och förbättra kvinnors ställning  

• Stoppa spridningen av HIV/Aids och andra sjukdomar 

• Ökad internationell samverkan 

• Säkerställa en miljömässig hållbar utveckling 

 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0614/11 
 
§ 6 
 
Information om bildande av regionkommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
2.  Ärendet kommer upp som en beslutspunkt vid kommunfullmäktiges  
 sammanträde i februari 2012. 
 
 
Sammanfattning 
 
I november 2011 beslutade Region Gävleborgs fullmäktige  
 

• Att föreslå att landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun 
med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor 

• Att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan 
upphör  

• Att den nya regionkommunen ska vara i drift fr o m 1 januari 2015 
 
Regionfullmäktige beslutade också att kommunerna i regionen tillställs förslaget 
för ställningstagande. Kommunerna i Gävleborgs län har fått möjligheten att 
senast 7 mars 2012 lämna yttrande till regionfullmäktige om förslaget att bilda 
regionkommun. 
 
Regionstyrelsens ordförande Sven-Åke Thoresen informerar och svarar på frågor. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
 
§ 7 
 
Redovisning från utbildningsnämnden om hur nämndsuppdraget fullföljs- 
verksamhet och ekonomi 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt fullmäktiges ”årshjul” ska utbildningsnämnden i januari 2012 redovisa hur 
nämnden fullföljer sitt uppdrag. 
 
Nämndens ordförande Malin Ängerå (S) informarar: 
 
 

• Utbildningsnämnden består av elva ledamöter inkl ordförande och vice 
ordförande. Representation från S, V, Srd, Fp, C, Mp och M 

 Nämnden har ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare 
 
• Utbildningsnämndens ansvarsområden:barnomsorg, förskola, grundskola, 

särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning.  
 

• För att kunna sköta den dagliga verksamheten som nämnden ansvarar för 
finns utbildningsförvaltningen. I praktiken är det inte politiker utan 
tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna 
kan bland annat vara att bevilja barnomsorg eller att organisera förskola. 
Detta regleras genom nämndens delegeringsordning. 

 
• Kommunens för- och grundskolor finns idag i Ljusdal, Järvsö, Färila, 

Tallåsen, Los, Ramsjö och Hybo. Förskoleverksamhet bedrivs både i form 
av förskola och pedagogisk omsorg.  
 
Årskurs 7-9 finns i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Kommunens 
särskola ligger i anslutning till Gärdeåsskolan i Ljusdal. Alla grundskolor  
har integrerad verksamhet inom den samlade skoldagen. I kommunen 
finns tre frigrundskolor samt flera kooperativa förskolor/fritidshem. 
 

• Kommunens gymnasieskola, Slottegymnasiet finns i Ljusdal, som erbjuder 
10 nationella gymnasieprogram varav 6 är yrkesprogram och 4 är 
högskoleförberedande. Dessutom har skolan Introduktionsprogrammen 
med fem inriktningar och Slottegymnasiet har även idrottsinriktning för 
individuellt val inkl nationella idrottsutbildningar (NIU) inom bandy och 
skidor(längd). I kommun finns och en friskola för gy-utbildning.  
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 Diarienummer 
   KS 0060/12 
§ 7 forts. 
 

• Kommunens vuxenutbildning vid Utvecklingscentrum bedriver kurser på 
grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. Dessutom finns här 
undervisning i svenska för invandrare (sfi). Distansöverbyggande teknik  
såsom "telebild" och datorbaserad kommunikation används i 
undervisningen.  

 
 
Budget och budgetavvikelser 
 
2009 
398 156,8 tkr  Resultat: +3 344,8 tkr 
 
2010 
399 594,9 tkr  Resultat: +4 602,7 tkr 
 
2011 
387 745,9 tkr  (Prel. resultat -600 tkr) 
 
 
 
Utbildningsnämndens vision (framtagen utifrån fullmäktiges övergripande 
vision om att bli Hälsinglands attraktivaste kommun, med en positiv 
befolkningsutveckling)                                             
 
                                                                                      

 
 
 
Hur ska nämnden lyckas med detta? 
 

• Vi skall inte misslyckas med att lära eleven läsa, skriva och räkna 
• Pojkarnas resultat skall förbättras 
• Modersmålsundervisningen skall stärkas 
• Elevernas inflytande skall öka  
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 Diarienummer 
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§ 7 forts. 
 
Varifrån ska resurserna komma? 
 

• Kostnader för lokaler bör omvandlas till resurser i de tidiga åldrarna 
• Förstärkning och omfördelning av resurser till elever i behov av stöd 
• Ökad effektivitet genom säkrad kvalitets uppföljning. Gör vi rätt saker för 

pengarna? 
• Åtgärder baserade på forskningsresultat  

 
 
Mätmodeller och jämförelser 
 

• Meritvärde är ett begrepp som bara används för grundskolan. Motsvarande 
värde heter betygsvärde på gymnasiet  

• Meritvärdet är summan av värdet för de 16 bästa ämnesbetygen 
• SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors 

betygsresultat. Det betyder att kommunernas och skolornas resultat räknas 
fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal 
bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda 
i Sverige med utländsk bakgrund, andelen elever födda utomlands och 
fördelningen pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst 
betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. Syftet 
med SALSA är att synliggöra faktorer som inte skolan kan påverka men 
som har betydelse för betygsresultatet. Det kan användas som underlag för 
diskussioner och analyser av förutsättningar, processer, resultat och 
måluppfyllelse i kommuner och skolor 

 
Ordföranden går också igenom resultaten för grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 
 
Slottegymnasiet har blivit utsett till Sveriges bästa teknikutbildning 2011 och  
landets bästa Omvårdnadsprogram 2007. Slotte är länets enda gymnasieskola med 
två collegecertifieringar. 
 
EQAVET som är en arbetsgrupp, kopplad till EU-kommissionen, har anmält sitt 
intresseför Slottegymnasiet och de vill samarbeta med skolan utifrån att 
Slottegymnasiet skulle vara ett av Europas goda exempel. 
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§ 7 forts. 
 
Åtgärder inför 2012 
 

• Läs- och skrivutveckling 
• Matematikutveckling 
• Modersmål, Svas och SFI 
• Kompetenshöjning (ny lagstiftning) 
• Riktade åtgärder utifrån genuskartläggningens resultat. Fortbildning över 

tid för prioriterade personalgrupper  
• Omfördelning resurser (10%) 
• Läromedel 
• IT-reinvestering 
• Metodhandledning till personal, den kommer att innehålla allt ifrån 

multimediaanvändning i undervisning till ämnesdidaktik och metodstöd 
för barn i behov av särskilt stöd.  

 
Uppföljning och återkoppling till nämnd 
 

• Rutiner Ärendehantering 
• Internkontrollplan 
• Kvalitetsuppföljning 
• Måluppfyllelse 
• Uppföljning verkställda beslut 
• Delegeringsbeslut 
• Ekonomisk uppföljning 
• Systematisk analys av resultat utifrån insatta åtgärder 

 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0040/09 
 
§ 8 
 
Utredning om informationstidning i kommunal regi 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
En informationstidning är inte prioriterad. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2009 att bifalla en motion från 
Malin Ängerå (S) gällande att utreda förutsättningarna för att skapa en 
informationstidning i kommunal regi. 

 
Malin Ängerå skriver i sin motion ”Att skapa ytterligare förutsättningar för 
medborgare att ta del av kommunens verksamheter, aktiviteter, mål, planer och 
händelser ser jag som en investering i tillväxten. Tillväxt är inte enbart pengar 
som växer, utan det handlar om människor som växer. Att som medborgare i 
Ljusdals kommun ges möjlighet att ta del av de kommunala verksamheterna 
skapar förståelse, intresse och kanske trygghet samt stolthet. 
 
Under 2011 är informationsenheten under uppbyggnad och kommer att se över de 
kanaler som kommunen ska använda. Under våren har den nya grafiska manualen 
implementerats, ett arbete som tagit mycket tid och kraft. 
 
Informationsflödet ökar, så också kraven på att det ska vara lätt att hitta infor-
mation. Dagens och morgondagens teknik erbjuder många bra lösningar som 
kommunen kan dra nytta av. Därför har informationsenheten, sedan den 8 juni 
2011, ett officiellt konto på Facebook. Den kanalen kräver inte så mycket resurser 
då det är enkelt att uppdatera och sprida information. Det är en öppen sida som 
alla kan ta del av, även de som inte har ett Facebook-konto. Flera andra 
verksamheter i kommunen använder också Facebook som informationskanal. 
 
En informationstidning kräver mycket tid och resurser även för de övriga 
förvaltningarna och informationsenheten vill lägga all kraft på de kanaler som 
redan finns. Dels krävs det att någon samlar in fakta, skriver, fotograferar och 
utformar en layout. Dessutom bör en sådan tidning publiceras flera gånger per år 
för att den ska få genomslagskraft. 
 
Informationsenhetens utredning visar att det i dagsläget inte finns några resurser 
för att ta fram en informationstidning.  
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 Diarienummer 
   KS 0040/09 
§ 8 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 7 
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 152 
Informationsenhetens skrivelse 20 oktober 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2099, § 138 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Malin Ängerå 
Anna Kjellander fk 
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   KS 0572/11 
 
§ 9 
 
Antagande av reglemente för kommunens revisioner 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Revisionsreglementet antas. 
 
2.  I andra paragrafen ska stå ”Fullmäktige skall för den tid som fullmäktige 

bestämmer, välja en ordförande och en vice ordförande för revisorerna”.  
 
 
Sammanfattning 
 
Vissa ändringar har gjorts i revisionsreglementet för att bland annat anpassa 
reglementet till kommunallagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 26 
Allmänna utskottets protokoll 29 november 2011, § 140 
Förslag till nytt reglemente 16 november 2011  
 
Kommunstyrelsen föreslår 12 januari 2012, § 26 att i reglementets andra paragraf ska 
tilläggas ”för revisorerna”. 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
Revisorerna 
Författningssamlingen (efter revidering) 
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   KS 0502/11 
 
§ 10 
 
Remiss; Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal 
verksamhet, SOU 2011:59. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Kommunstyrelsens beslut godkännes i efterhand. 
 
 
Sammanfattning 
 
I betänkandet föreslås att kommuner och landsting får bygga upp lokala 
resultatutjämningsreserver som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när 
intäktsutvecklingen är svag. I förslaget får högst en procent av summan av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning avsättas eller två procent om 
soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen (pensionsskuld) avsätts.  I samband med 
detta föreslås också att kommuner och landsting skall utveckla den ekonomiska 
analysen i årsredovisningarna och besluta om föreskrifter för god hushållning och 
resultatutjämningsreservens hantering. 
 
Vidare föreslås att ett centralt stabiliseringssystem införs. Förslaget innebär att en 
kommunstabiliseringsfond inrättas. Fonden finansieras genom att kommuner och 
landsting betalar in en årlig stabiliseringsavgift på 0,15 % av det kommunala 
skatteunderlaget. Bidrag kan sedan fås ur fonden när tillväxten på 
skatteunderlaget understiger 2,2 %. 
 
Förslagen ovan är påkallade av att kommunerna vid finanskrisen 2008 var 
tvingade att bemöta de minskade intäkterna med kraftiga neddragningar – 
”panikbromsar” – för att klara balanskravet. Detta riskerar att slå tillbaka såväl på 
verksamheten som på samhällsekonomin. 
 
Balanskravet har enligt betänkandet varit en viktig del i kommunernas och 
landstingens förbättrade ekonomi. Det finns en asymmetri i balanskravet där 
överskott ska konsolideras i det egna kapitalet medan underskott skall återställas 
inom tre år. I betänkandet påpekas just att detta i många kommuner och landsting 
leder till ”kreativ redovisning” i syfte att fördela om intäkter och kostnader mellan 
åren.  Som exempel kan nämnas avsättningar för framtida projekt, avsättningar för 
resultatutjämning, ogrundade nedskrivningar och felaktiga periodiseringar. Nästan 
hälften av kommunerna och ca: 80 % av landstingen har under åren 2005-2009 
gjort tveksamma avsättningar i balansräkningen. 
 
Av kommunchefens förslag till remissyttrande framgår att kommunen är positiv 
till att kommunerna får möjlighet att bygga upp resultatutjämningsreserver. 
Genom reserven kan man jämna ut resurserna över tiden och därmed flytta det 
idag ettåriga fokuset, som förstärks av balanskravet, till ett mer långsiktigt  
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   KS 0502/11 
 
§ 10 forts. 
 
tänkande. Det är också ett stärkande av det kommunala självstyret där kommunen 
i större utsträckning får ansvar för den ekonomiska utvecklingen. 
 
Storleken på de årliga avsättningarna till reserven kan diskuteras. Varför måste 
storleken på de årliga avsättningarna begränsas till en procent? Motivet som anges 
är att det ligger mitt emellan balanskravet och de två procent som kommunerna 
ofta anger som nivå för god ekonomisk hushållning. Detta tycker vi bör utredas 
vidare. 
 
Frågan man kan ställa sig är om resultatutjämningsreserven ger ett försvagat 
balanskrav? Kan då ett försvagat ge en sämre budgetdisciplin och en sämre 
ekonomisk utveckling? Vi tycker därmed att man skall införa lokala 
resultatutjämningsreserver men att man efter en tid måste utvärdera kommunernas 
hantering av dessa. 
 
Kommunen är negativ till en att en central kommunstabiliseringsfond inrättas. Att 
kommunerna betalar in årliga avgifter och att det till detta kopplas en kredit på 
motsvarande summa är inget vi förordar. Staten äger redan statsbidragssystemet 
och borde kunna lösa detta på annat sätt en genom avgifter från kommunerna. 
Under de senare åren har prognoserna varierat kraftigt det vore enklare att staten 
garanterade en lägsta nivå på tillväxten av skatteunderlaget genom t ex det 
generella statsbidraget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2012, § 25 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 3 januari 2012  
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2011, § 157 
Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet SOU 
2011:59 
 
Kommunstyrelsen beslutade 12 januari 2012, § 25 att godkänna kommunchefens 
remissyttrande. Med anledning av den korta remisstiden skickades beslutet till 
kommunfullmäktige för godkännande i efterhand. 
 
Yrkanden 
 
Bodil Eriksson (FP), Lars Molin (M), László Gönczi (MP), Roland Bäckman (S), 
Leif Hansen (SRD), Helena Brink (C) och Lars Björkbom (KD): 
Kommunstyrelsens beslut godkännes i efterhand. 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0474/09 
 
§ 11 
 
Uppföljning av miljömål. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2009 ska nämnderna 
sammanställa sina handlingsplaner för lokala miljömål och rapportera dessa till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 december 2011, § 325 att godkänna nämndernas 
uppföljning av de lokala miljömålen 2010. Kommunstyrelsen beslutade även att 
skicka uppföljningen till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2011, § 325 
Kommunledningskontorets skrivelse 20 september 2011 
Kommunledningskontorets skrivelse 10 juni 2011 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0639/11 
 
§ 12 
 
Information till kommunfullmäktige från Willy Eriksson om avsagt 
medlemskap i Socialradikala Demokraterna. För kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning  
 
1:e vice ordförande Willy Eriksson har i skrivelse meddelat att han har avsagt sig 
sitt medlemskap i Socialradikala Demokraterna. 
 
Willy Eriksson kommer att behålla sin plats som ledamot och 1:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0628/11 
 
§ 13 
 
Motion från Helena Brink (C) gällande samordna resurser på 
landsbygden genom att upphandla Lokala Utförare (LUT:are) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon föreslår 
att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda vilka tjänster som 
utförs på landsbygden i Ljusdals kommun och lämna ett förslag till genomförande 
av upphandling av lokala utförare (LUT:are). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0016/12 
 
§ 14 
 
Medborgarförslag gällande djurtestade produkter 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen där det föreslås att kommunen 
fattar beslut om att av djuretiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa 
in produkter som inte är testade på djur. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0023/12 
 
§ 15 
 
Medborgarförslag gällande att invänta vindkraftsplanen innan beslut om 
vindkrafts tas 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
vindkraftsplanen inväntas innan beslut om vindkraft tas. Kommunen bör 
införskaffa extern kunskap om bl a djur, natur och fåglar. Människor ska ges 
möjlighet att yttra sig innan beslut tas, förslagsställaren föreslår att lärdom tas från 
Härjedalens kommun. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0598/11 
 
§ 16 
 
Fyllnadsval av ordförande i kommunrevisionen samt stiftelsen 
Ljusdalshem t o m 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bengt Nyström (FP) väljs till ny ordförande i kommunrevisionen. 
 
2. Inga-Lill Nykvist (C) väljs till ny revisor i stiftelsen Ljusdalshem. 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Harry Persson (C) har avsagt sig sina uppdrag i kommunrevisionen. 
 
De fyllnadsval som återstår att göra är valet av ordförande samt valet av revisor i 
stiftelsen Ljusdalshem. 
 
Maj-Britt Tönners (C) föreslår att Bengt Nyström (FP) väljs till ny ordförande och 
att Inga-Lill Nykvist (C) väljs till ny revisor i stiftelsen Ljusdalshem. 
 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommun-
fullmäktige bifaller dessa. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Revisionen 
Stiftelsen Ljusdalshem 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0219/11 
 
§ 17 
 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Linnea Årnevall (M) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Fredrik Röjd (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Linnea Årnevall (M) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Lars Molin (M) föreslår att Fredrik Röjd (M) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfull-
mäktige bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fredrik Röjd 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
 
  
  
  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0048/12 
 
§ 18 
 
Interpellation från Bodil Eriksson (FP) till kommunalrådet Roland 
Bäckman gällande subventionerade hyror på Stenegård 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen ska besvaras vid nästkommande sammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bodil Eriksson (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Bäckman (S) där hon ställer följande frågor: 
 
1.  Har Ljusdals kommun upprättat nya hyresavtal med hyresgästerna på 

Stenegård? 
 
2.  Är hyresnivåerna för uthyrda lokaler på Stenegård markandsmässiga? 
 
3.  Anser du att det finns synnerliga skäl för att restaurangverksamheten på 

Stenegård endast betalar 3 000 kronor/månad för 350 m2 uppvärmda lokaler? 
 
4.  Anser du att Ljusdals kommun otillbörligt gynnat restaurangverksamheten på 

Stenegård med hänvisning till kommunallagen 2 kap 8 §? 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Roland Bäckman 
Bodil Eriksson 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige                  2012-01-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0050/12 
 
§ 19 
 
Medborgarförslag gällande Turistbyrå i Resecentrum 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
Resecentrum i Ljusdal utvecklas och byggs om till en turist- eller resebyrå. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Ks beredning 
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