
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-09-24 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal, kl 18:00 - 22:15 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S)  Sören Görgård (C) 
 Roland Bäckman (S)  Ingrid Olsson (C) 
 Björn Mårtensson (S)  Maj-Britt Tönners (C) 
 Malin Ängerå (S)  Ulf Nyman (C) tjg ers 
 Eva Steén Andreassen (S)  Anna Ingman (C) tjg ers 
 Stina Michelson (S)  Leif Hansen (SRD) 
 Leif Persson (S)   Jonny Mill (SRD) 
 Jenny Breslin (S)  Willy Eriksson (-) ordf 
 Annelie Wallberg (S)  Thomas Wandel (SRD) 
 Markus Evensson (S)  Yvonne Oscarsson (V) 
 Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Kenneth Forssell (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers  Stig Andersson (V) tjg ers 
 Maria Andersson (S) tjg ers  Bodil Eriksson (V) 
 Jan Hedlund (M)   Harald Noréus (FP) 
 Desiré Eriksson (M)  Maud Jonsson (FP) 
 Erik Nygren (M)   Karin Jansson (MP) 
 Christer Sjöström (M)  László Gönczi (MP) 
 Pekka Kankare (M)  Benny Bergström (SD) 
 Kennet Hedman (M)  Sylvia Olsson (KD) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) tjg ers 
 
Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, § 159 
 Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
 
Utses att justera Björn Mårtensson (S) och Jan Hedlund (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-09-28,  
 kl 11:00 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  155-183 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Willy Eriksson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Björn Mårtensson (S) 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jan Hedlund (M) 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2012-09-24 
 
Datum för anslags upprättande 2012-09-28 
 
Datum för anslags nedtagande 2012-10-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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 Diarienummer 
     
 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§155 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 156 
 
Justerare 
 
Björn Mårtensson (S) och Jan Hedlund (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 28 september 2012, 
kl 11:00 på kommunkansliet. 
 
§ 157 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 14 september 2012. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 september  2012  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 
en avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfull-
mäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen Gävleborg har företagit sammanräkning 
för att utse ny ledamot efter Per-Olof Svensson (S) som beviljats entledigande. 
Till ny ledamot har Länsstyrelsen utsett Eva Steén Andreassen. Till ny ersättare 
efter henne har utsetts Kurt Ericsson (S). 
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§ 158 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om raserade belysningsstolpar i Los och 
Ramsjö. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 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. 
 
Bertil Svensson, Järvsö har ställt en fråga:  
 
"Skulle Norra Järnvägsgatan  kunna göras om till en allmän Affärsesplanad genom att flytta 
Bussterminalen och alla centrala bilparkeringsplatser till Östernäsområdet och samtidigt göra 
en " trevlig och blomsterinramad " undergång under järnvägsspåren  för gående och 
cykelåkande t.ex mitt emot Centrumhuset ?  
  
På de därmed frigjorda markytorna längs södra delen av Norra Järnvägsgatan skulle sevice,- 
mat-och serverings- samt affärslokaler kunna byggas. Därmed kvarhålles den " genuina 
affärsgatan " i centrala Ljusdal, som idag förefaller vara halverad på längden. 
Dessutom kan tyngre trafik dirigeras om till södra sidan av Järnvägsspåren. 
En sådan koncentration av När-handel skapar också Mer-handel." 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
Inga fler frågor ställs, frågestunden avslutas därmed. 
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§ 159 
 
Delårsbokslut och prognos för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Delårsbokslutet godkänns. 
 
2.  Kommunstyrelsen beviljas en tilläggsbudget på 1,4 mkr för kostnader i  
 samband med stormen Dagmar. 
 
3. Omsorgsnämnden beviljas en tilläggsbudget på 5,6 mkr för ökade kostnader 

för försörjningsstöd. 
 
4.  Förslagna åtgärder ska läggas till kommande redovisningar för de mål  
 nämnderna ser att de inte kommer att uppnå 
 
Sammanfattning  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om delårsbokslutet januari-juni: 
 

• Resultat 35 mkr 
• Nämnderna 10,3 mkr budgetavvikelse 
• Återbetalning AFA premier 20,3 mkr 
• Nedskrivning Stenegård 10 mkr 
• Återföring av tidigare års nedskrivning 5,6 mkr Resecentrum 
• Ökade skatteintäkter 
• Låg investeringsnivå 21,5 mkr av budgeterade 57 mkr 

 
 
Helårsbokslut 
 

• Resultat 18,8 mkr 
• Nämnderna -12 mkr budgetavvikelse 
• Skatteintäkter och statsbidrag, inklusive slutavräkningar, fastighetsavgift 

och mellankommunal utjämning 9,6 mkr högre än budgeterat 
 
Vad kan påverka utfallet 2012? 

• Pensionsskulderna 
• Semesterlöneskulden 
• Nämndernas åtgärder och verksamhet 
• Skatteunderlagsprognosen 
• Nya beslut 
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§ 159 forts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 6 september 2012, § 258 att nedskrivningarna och 
återföringarna av tidigare års nedskrivningar gällande Stenegård och Resecentrum 
inte ska ingå i delårsbokslutet. 
 
Kommunstyrelsen föreslog vidare att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
delårsbokslutet, att bevilja kommunstyrelsen en tilläggsbudget på 1,4 mkr för 
kostnader i samband med stormen Dagmar samt att bevilja omsorgsnämnden en 
tilläggsbudget på 1,4 mkr för ökade kostnader för försörjningsstöd. 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ljusdals kommuns delårsbokslut 
och har bedömt att: 
 

• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen och uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper. 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de två finansiella mål som 
fullmäktige beslutat om. Någon prognos om helårsutfallet för de 
finansiella målen har inte lämnats i delårsrapporten och revisorerna anser 
därför att de inte kan uttala sig om måluppfyllelsen för helåret 2012. 

• Kommunens övergripande mål om en positiv befolkningsutveckling 
uppnås inte för rapportperioden. 

 
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lämnar negativa 
prognosavvikelser mot budget för 2012. Det är viktigt att åtgärder lämnas för att 
anpassa respektive verksamhet till av kommunfullmäktige fastställd budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande 10 september 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 258 
Delårsbokslut 2012  
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Malin Ängerå (S) och Maj-Britt Tönners (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag om en tilläggsbudget till omsorgsnämnden om 5,6 mkr för 
försörjningsstöd. 
 
Omsorgsnämnden beviljas en ytterligare tilläggsbudget på 4,5 mkr för ökade 
kostnader inom äldreomsorgen. Utbildningsnämnden beviljas en tilläggsbudget på 
1,6 mkr för att täcka det prognostiserade underskottet inom nämnden.  
 
Karin Jansson (MP): Kommunstyrelsen beviljas en tilläggsbudget på 0,4 mkr för 
kostnader i samband med stormen Dagmar. 
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§ 159 forts. 
 
Bodil Eriksson (FP), Karin Jansson (MP), Leif Hansen (SRD) och Maj-Britt 
Tönners (C): Förslagna åtgärder ska läggas till kommande redovisningar för de 
mål nämnderna ser att de inte kommer att uppnå. 
 
Leif Hansen (SRD): Omsorgsnämnden beviljas en ytterligare tilläggsbudget på 
4,5 mkr för ökade kostnader inom äldreomsorgen. Utbildningsnämnden beviljas 
en tilläggsbudget på 1,6 mkr för att täcka det prognostiserade underskottet inom 
nämnden. 
 
Ajournering begärs. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Bodil Eriksson (FP): Omsorgsnämnden beviljas en ytterligare tilläggsbudget på 
4,5 mkr för ökade kostnader inom äldreomsorgen. Utbildningsnämnden beviljas 
en tilläggsbudget på 1,6 mkr för att täcka det prognostiserade underskottet inom 
nämnden.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
delårsbokslutet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om en tilläggsbudget på 1,4 mkr 
till kommunstyrelsen mot Karin Janssons yrkande om en tilläggsbudget på 0,4 
mkr. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag om en tilläggsbudget på 5,6 mkr till omsorgsnämnden. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 
yrkande om ytterligare tilläggsbudget till omsorgsnämnden på 4,5 mkr. Ord-
föranden finner att kommunfullmäktige beslutat avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att avslå yrkandet, Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 23 Ja-röster mot 17 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 
yrkandet. 
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§ 159 forts. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 
yrkande om en tilläggsbudget till utbildningsnämnden på 1,6 mkr. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till Bodil 
Erikssons m fl yrkande om att förslagna åtgärder ska läggas till kommande 
redovisningar för de mål nämnderna ser att de inte kommer att uppnå. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Jan Hedlund (M), Desiré Eriksson (M), 
Erik Nygren (M), Christer Sjöström (M), Pekka Kankare (M), Kennet Hedman 
(M), Marie-Louise Hellström (M), Benny Bergström (M), Bodil Eriksson (FP), 
Harald Noréus (FP), Bodil Eriksson (FP), Maud Jonsson (FP), Leif Hansen 
(SRD), Jonny Mill (SRD) och Thomas Wandel (SRD). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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§ 160 
 
Delårsbokslut för Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, 
Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Elnät AB och Ljusnet AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsboksluten noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Moderbolagets delårsbokslut per sista juni visar på ett resultat om 363 475 kronor. 
 
Delårsbokslutet för Ljusdal Renhållning AB visar på ett resultat om – 229 922 kronor. 
 
Delårsbokslutet för Ljusdal Vatten AB visar på ett resultat om 2 224 165 kronor. 
 
Delårsbokslutet för Ljusdal Elnät AB visar på ett resultat om 2 494 659 kronor. 
 
Delårsbokslutet för Ljusdal Energi AB visar på ett resultat om 3 984 953 kronor. 
 
Delårsbokslutet för Ljusnet AB visar på ett resultat om 262 471 kronor. 
 
 
Resultatkommentarer Ljusdal Energi AB 

• låga elpriser elproduktion 
• hög produktion fjärrvärmen 
• låg användning olja (bra mix) 
• reparationstiden för bolagets anläggningar ej påbörjad) 

 
Resultatkommentarer Ljusdal Elnät AB 
 

• enligt förväntan. Inga stora avvikelser 
• dock har mycket resurser och arbeten varit relaterade till stormen Dagmar 

 
Resultatkommentarer Ljusnet AB 

• enligt förväntan. Inga stora avvikelser 
 
Resultatkommentarer Ljusdal Vatten AB 

• enligt förväntan. Inga stora avvikelser 
• underhållskostnaderna kommer till stora delar under resterande året. 

 
Resultatkommentarer Ljusdal Renhållning AB 

• enligt förväntan. Inga stora avvikelser. 
• kostnaderna är dock under översyn 
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§ 160 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 259 
Delårsbokslut 2012  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 161 
 
Delårsbokslut för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsrapporterna noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
 
AB Ljusdalshem Resultat och omsättning för perioden 
 
Omsättningen för perioden uppgår till 54 740 tkr och resultatet till 141 tkr. 
 
(tkr) jan-juni 2012 jan-juni 2011 
Hyror 56 856 56 607 
Hyresbortfall/rabatter - 4 564 - 4 641 
Övriga intäkter 2 448 1 782 
Nettoomsättning 54 740 53 748 
 
AB Ljusdals Servicehus Resultat och omsättning för perioden 
 
Omsättningen för perioden uppgår till 14 701 tkr och resultatet till 3 738 tkr. 
 
(tkr) jan-juni 2012  jan-juni 2011 
Hyror 15 074 14 785 
Hyresbortfall/rabatter -392 -351 
Nettoomsättning 19 18  
 14 701 14 452 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 260 
Delårsbokslut 2012  
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem, AB Ljusdals Servicehus 
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 Diarienummer 
   KS 0321/12 
 
§ 162 
 
Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2011 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen 2011 för stiftelsen Stenegård godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande: ”Stiftelsens 
ändamål ska vara att 
 

• Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och 
hantverk innefattande museial verksamhet, utställningar och därtill 
hörande service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med 
örtagård. 

• Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 
9:1. 

 
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga företagsekonomiska 
principer.” 
 
Verksamheten drivs från och med 2010 av Ljusdals kommun och verksamheten i 
stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 så drevs verksamheten av 
Stenegården i Järvsö AB. 
 
Årets resultat är - 8 072 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 290 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 115 
Stiftelsen Stenegårds årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 
december 2011  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ordföranden stiftelsen Stenegård 
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 Diarienummer 
   KS 0412/11 
 
§ 163 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra 
befolkningens hälsa i Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ställer sig bakom de gemensamma utgångspunkterna för 

arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborgs län. 
 
 
Sammanfattning 
 
I det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, för 2009-2013 som antogs av 
fullmäktige i Region Gävleborg under våren 2009 ingår att ta fram en strategi för 
ett förstärkt folkhälsoarbete i länet. Bakgrunden till ett sådant behov är att 
folkhälsan har ett starkt samband med både ekonomisk och social hållbarhet och 
präglar en del av det goda livet i Gävleborg. 
 
Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp under ledning av en politisk styrgrupp 
tagit fram skrivelsen; Folkhälsa Gävleborg, vilken har behandlats i 
Regionfullmäktige. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 27 april 2012 att anta de gemensamma 
utgångspunkterna för Folkhälsa Gävleborg.  
 
Medlemmarna rekommenderas att ställa sig bakom beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 297 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 augusti 2012, § 157 
Missiv; Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens 
hälsa i Gävleborgs län  
Folkhälsa i Gävleborg – gemensamma utgångspunkter 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Region Gävleborg  
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§ 164 
 
Granskningsrapport beträffande granskning av årsredovisning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunchefens yttrande godkänns. 
 
2. De förbättringsområden som nämns i rapporten ska beaktas och en 

avstämning ska göras inför kommande årsredovisning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommuns revisorer har lämnat en granskningsrapport gällande 
årsredovisningen 2011.  
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande över rapporten att i rapporten finns många 
positiva delar men också en hel del förbättringsområden som vi måste se över till 
nästa år. 
 
Sammanfattningsvis utmynnar granskningen i att årsredovisningen i all 
väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen. Årsredovisningen uppfyller också, i allt väsentligt, 
kraven på rättvisande räkenskaper och att den är upprättad enligt god 
redovisningssed.  
 
I rapporten görs också bedömningen att kommunen lever upp till kommunallagens 
krav på en ekonomi i balans och att resultatet i huvudsak är förenligt med de 
finansiella mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. 
Däremot klaras inte det övergripande verksamhetsmålet om en positiv 
befolkningsutveckling. 
 
Övrigt positivt som rapporten tar upp är bland annat att tilläggsupplysningarna i 
årsredovisningen utvecklats på ett positivt sätt.  
 
De förbättringsområden som nämns där årsredovisningen bör utvecklas vidare är 
främst: 
 

• Redovisning av åtgärder för en budget i balans. 
• Investeringsredovisningen med jämförelse med föregående år och 

kommentarer. 
• Redovisning av det balanskravsmässiga resultatet. 
• Redovisning av avskrivningar enligt rekommendation. 
• Investeringsbidragens redovisning enligt rekommendation. 
• Pensionsredovisning för förtroendevalda. 
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§ 164 forts. 
 

• Förbättra rutinerna av projektredovisning. 
• Anpassa redovisningen av leasing till gällande rekommendation. 
• Förklarande text gällande kassaflödesanalysen. 
• Förbättrade rutiner för eliminering av koncerninterna poster. 

 
Kommunchefen anser att kommunstyrelse och förvaltning bör arbeta med att 
utveckla årsredovisningen i enlighet med granskningsrapportens påpekanden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 282 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 127 
Kommunchefens yttrande 27 juni 2012 
Revisionsrapport Årsredovisning 2011 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Roland Bäckmans yrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Revisorerna 
Kommunchefen 
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§ 165 
 
Biståndshandläggarenhetens redovisning av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS första kvartalet 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Biståndshandläggarenheten har överlämnat rapport om ej verkställda beslut första 
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS. SoL-besluten avser tre ansökningar om vård- 
och omsorgsboende. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 166 
 
Handikappomsorgens redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS första kvartalet 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Handikappomsorgen har överlämnat rapport om ej verkställda beslut första 
kvartalet 2012 enligt SoL och LSS. Inga ej verkställda beslut finns att rapportera. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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   KS 0289/12 
 
§ 167 
 
Årsredovisning 2011 för Region Gävleborg. Revisionsberättelse, fråga 
om ansvarsfrihet för 2011 - för kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Region Gävleborgs kansli har utarbetat förslag till årsredovisning 2011. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 27 april 2012, § 8: 
 
1. Årsredovisningen för 2011 godkänns. 
 
2. Region Gävleborgs resultat 980 953 kronor balanseras i ny räkning. 
 
3. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och 

Landstinget Gävleborg. 
 

Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 288 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 114 
Regionfullmäktiges protokoll 27 april 2012, § 8 
Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 168 
 
Region Gävleborg, mål 2012 inom Näringslivsprogram Gävleborg 2011-
2016 - för kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivsprogrammet för Gävleborg 2011-2016 antogs av Regionfullmäktige 
den 18 november 2011, § 45. Vid antagandet justerades förslaget bland annat med 
tillägget att övergripande mål samt mål för varje kompetensområde och 
insatsområde ska läggas till. 
 
Region Gävleborgs kansli har utarbetat förslag till mål 2012 i Näringslivsprogram 
2011-2016, vilka antogs av Regionfullmäktige den 27 april 2012 , § 14. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 289 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 113 
Regionfullmäktiges protokoll 27 april 2012, § 14 samt bilaga Mål för 
näringslivsprogram 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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   KS 0294/07 
 
§ 169 
 
Beslut från länsstyrelsen om att avslå överklagandet av 
kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för del av 
Järvsö-Kyrkby 23:2 med flera, Öjebergets fritidsby - för 
kännedom  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2011, § 296 att anta detaljplan 
för fastigheten Järvsö-Kyrkby 23:2, ”Öjebergets Fritidsby”. Den nya detaljplanen 
syftar till att skapa förutsättningar för etablering av boende i nära anslutning till 
Järvsöbackens skidområde. 
 
Beslutet överklagades av närboende fastighetsägare samt av fastighetsägarna till 
fastigheten Öje 6:15. 
 
Länsstyrelsen har den 28 juni 2012 beslutat avslå överklagandena. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 293 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 augusti 2012, § 130 
Länsstyrelsens beslut 28 juni 2012 
Diverse överklaganden 
Kommunfullmäktiges beslut 19 december 2011, § 296 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 170 
 
Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt miljöbalken till 
gruppstation för vindkraft i Tandsjö - för kännedom 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har lämnat beslut i ärendet ”tillstånd till vindkraftpark i Tandsjö”, 
vilket Ljusdals kommun tidigare tillstyrkt. Beslutet lyder: 
 
”Miljöprövningsdelegationen lämnar WPD Onshore Tandsjö AB (bolaget), 
556743-2777 tillstånd enligt miljöbalken till att inom ovan nämnda fastighet 
uppföra och driva en gruppstation med högst 12 vindkraftverk med tillhörande 
fundament, tillfartsvägar, transformatorstationer och ledningar. Vindkraftverkens 
totalhöjd får inte överstiga 180 meter. 
 
Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. 
 
Miljöprövningsdelegationen avslår sökandens yrkande om att tillståndet får tas i 
anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
Miljöprövningsdelegationen finner att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i 
ärendet uppfyller de krav som ställs i 6 kapitalet miljöbalken (MB). 
 
Med stöd av 22 kap 27 § MB skjuter miljöprövningsdelegationen under en 
prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla hinderbelysning. 
 
Bolaget ska under prövotiden: 
 
1. Utreda behovet av (miljönyttan i form av minskad störning) samt tekniska 

och ekonomiska förutsättningar för att förse vindkraftverken med ett system 
som innebär att hindermarkeringarna endast tänds när flygtrafik närmar sig 
vindkraftparken. 

 
Utredningen med förslag till slutliga villkor ska lämnas till 
miljöprövningsdelegationen senast 18 månader efter att första vindkraftverket 
tagits i drift. En redovisning för hur bolaget planerar att lägga upp arbetet 
med utredningen, inklusive en tidplan, ska lämnas in till tillsynsmyndigheten 
tillsammans med den del av kontrollprogrammet som avser anläggning ), 
senast sex veckor innan anläggningsarbetet påbörjas. 
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§ 170 forts. 

 
Till dess miljöprövningsdelegationen beslutat annat ska följande provisoriska 
föreskrifter gälla: 

 
2.  Hinderbelysningen ska så långt som möjligt utformas så att olägenheter för 

närboende kan undvikas. 
 
För tillståndet gäller också ett antal slutliga villkor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 292 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 augusti 2012, § 154 
Beslut från länsstyrelsen 30 maj 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 171 
 
Medborgarförslag gällande öppettider för återvinningsstationen 
Åkerslund. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag föreslås att Åkerslunds återvinningscentral ska utöka sina 
öppettider till att gälla även lördagar och söndagar. Förslagsställaren skriver att 
driften av återbruket är skattebaserat varför det borde vara rimligt att man som 
boende utanför centralorten ska kunna nyttja detsamma. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB för 
yttrande. 
 
I sitt yttrande skriver renhållningsbolaget att driften av Åkerslund inte är 
skattebaserad, utan betalas via renhållningsavgiften. Återbruket (det vill säga 
OmIgen och UNIK) är däremot en skattefinansierad verksamhet, men den bedrivs 
inte i regi av Ljusdal Renhållning AB. 
 
Under 2007 genomfördes en kundenkät där renhållningen genomgående fick 
mycket gott omdöme. I ett avseende fanns negativa synpunkter; dålig 
tillgänglighet till servicen i glesbygd. Sedan tidigare finns ett system där kunderna 
får beställa hämtning av grovavfall oavsett bostadsort. En gång per månad hämtas 
materialet hemma vid fastigheterna med ett särskilt fordon. Servicen ingår i 
renhållningsavgiften. Bolaget har vidare utökat servicen genom att vår och höst ha 
”mobil återvinningsstation” i Los och Ramsjö. 
 
Ljusdal Renhållning AB har också gjort en enkät till besökarna vid Åkerslund och 
frågat hur man vill att öppettiderna ska se ut. Det finns ingen entydig uppfattning i 
frågan - en del vill ha utökade öppettider på kvällstid, andra föredrar lördagsöppet 
medan vissa vill ha söndagsöppet. Försök har gjorts med lördags- och 
söndagsöppet under sex veckor 2010, men responsen var dålig. Däremot är det 
många besökare under vår- och höstkampanjerna med helgöppet. Torsdagsöppet 
kvällstid är också det välbesökt. 
 
Ljusdal Renhållning AB tvekar inte om att tillgängligheten till 
återvinningscentralerna är viktig. Kommunerna i Hälsingland har bildat en  
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§ 171 forts. 
 
samarbetsorganisation som heter Avfall Hälsingland. En av frågorna på agendan 
är just att se över tillgängligheterna på våra återvinningscentraler och gärna 
samordna öppettider, skyltning, information, utbildning av personal, 
upphandlingar av behandling med mera. 
 
När det gäller möjligheten att ”hyra en container” så är denna service förknippad 
med tillfällen då man får stora mängder avfall som man inte själv kan transportera 
till ÅVC, till exempel urstädning av dödsbon. Renhållningsbolaget har upphandlat 
en transportservice via en entreprenör, men beställningen sker via Ljusdal 
Renhållning AB. Ändamålet med detta är således ett annat och har ingen direkt 
koppling till öppettiderna. 
 
Renhållningsbolaget avslutar sitt yttrande med att de arbetar med frågan med det 
uttalade målet att öka tillgängligheten vid Åkerslunds ÅVC. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals Renhållning 
AB hela tiden och på olika sätt arbetar för att skapa ökad tillgänglighet både inom 
kommunen och genom samarbetet med övriga Hälsingekommuner. När det gäller 
öppettider gör man olika försök för att se när det är mest relevant att ha öppet. 
Försök har gjorts med lördags- och söndagsöppet  med dålig respons. Speciella 
kampanjer med helgöppet vår och höst har däremot inneburit flitigt besökande, 
likaså öppethållande på torsdagskvällar. 
 
Ordföranden förslår därför att medborgarförslaget ska anses besvarat. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 41 att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 253 att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 253 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 41 
Förslag till beslut 5 januari 2012 
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 24 augusti 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 juni 2011, § 169 
Medborgarförslag 10 juni 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 171 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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§ 172 
 
Medborgarförslag gällande ungdomsgård för barn och ungdomar i 
Järvsö. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen förvärvar fastigheten ”gamla Konsum” i Järvsö och att fritidsgården 
Metro flyttas till den förvärvade lokalen. 
 
Kommunfullmäktige skickade i maj 2011 medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det enligt ägaren till 
fastigheten ”gamla Konsum” inte är aktuellt med en försäljning. 
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom fastigheten 
inte är till salu föreslås att medborgarförslaget avslås. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 40 att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 254 att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 254 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 40 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 22 december 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2011, § 143 
Medborgarförslag 10 maj 2011 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 172 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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§ 173 
 
Medborgarförslag gällande utegym. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att förslaget om utegym ingår i den 

framtida planeringen av parkområdet vid Östernäs. 
 
 
Sammanfattning  
 
I ett medborgarförslag föreslås att ett utegym anläggs mittemot Älvvallens 
Idrottsplats i anslutning till den befintliga gång- och cykelvägen runt Kyrksjön.  
 
Kommunchefen har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Medborgarförslaget skickades till samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Förvaltningen skriver i sitt yttrande att gång- och cykelvägen runt Kyrksjön har 
visat sig vara en mycket lyckad investering. Många nyttjar redan i dag rundan för 
att motionera och en investering i ett utegym någonstans efter slingan skulle göra 
den ännu mer attraktiv. 
 
Det finns planer på att få slingan klassad som ”Hälsans stig”, ett rikstäckande 
koncept där ett utegym skulle passa in. Det planerade parkområdet vid Östernäs 
som ligger i anslutning till slingan vore en utmärkt placering av utegymmet. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalles och 
föreslår att utegymmet, istället för att ligga vid Älvvallen, bör ingå i planeringen 
av parkområdet vid Östernäs. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslag om 
utegym är mycket intressant och att det är något som andra kommuner provat med 
stor framgång och som genererat stort intresse bland motionärer. 
 
Medborgarförslaget påtalar betydelsen av friskvård utomhus, vilket bör stimuleras 
och uppmuntras. 
 
Allmänna utskottet föreslår 6 mars 2012, § 44 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att förslaget om utegym ingår i den framtida planeringen av 
parkområdet vid Östernäs. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 9 augusti 2012, § 22 i enlighet med allmänna utskottets 
förslag. 
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§ 173 forts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 255 
Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2012, § 44 
Förslag till beslut 26 januari 2012 
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 10 november 2011 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 241 
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011 
Medborgarförslag 6 september 2011 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Jenny Breslin (S) och Stina Michelsson (S): 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  
Förslagsställaren 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 174 
 
Medborgarförslag gällande att invänta vindkraftsplanen innan beslut om 
vindkraft tas. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där det föreslås att vindkrafts-
planen inväntas innan beslut om vindkraft tas. Förslagsställaren skriver att 
kommunen bör införskaffa extern kunskap om bland annat djur, natur och fåglar. 
Människor ska ges möjlighet att yttra sig innan beslut tas. Förslagsställaren 
föreslår att lärdom tas från Härjedalens kommun. 
 
Förslagsställaren frågar hur kommunen kan gå emot sina egna tidigare beslut, 
även om de inte är bindande. Utdrag ur Översiktsplan Ljusdals kommun 2010: 
 
”Orörda, opåverkade och tysta, vildmarksartade områden i Orsa Finnmark är av 
stor betydelse för rekreation och friluftsaktivitet. De undantas därför från 
exploatering som skulle kunna skada dess värden. I dessa områden bör till 
exempel inga större vindkraftsanläggningar eller annan storskalig exploatering 
tillåtas. Kommunen ska i planering, tillståndsgivning och verksamhet skydda 
områden med höga rekreationsvärden”.  
 
”När det gäller Tandsjö låter det som att man tänker ge tillstånd, trots bland annat 
översiktsplanen. Ingen fågelinventering är gjord i området, Härjedalens kommun 
har sagt nej till ett stort projekt på andra sidan länsgränsen på grund av områdets 
unika standard. Närheten till Fågelsjö Gammelgård och flera naturreservat i 
området. 
I andra kommuner skickar man ut remisser till flera innan man tar beslut. 
Införskaffar kunskap heter det”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012, § 15 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-
förvaltningen för yttrande, men förvaltningschefen föreslog att 
samhällsutvecklingsutskottet skulle yttra sig då medborgarförslaget innebär ett 
politiskt ställningstagande. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår den 15 maj 2012, § 114 att 
medborgarförslaget ska bifallas. 
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 Diarienummer 
   KS 0023/12 
 
§ 174 forts. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att medborgarförslaget 
handlar om att invänta vindkraftsplanen innan beslut fattas om att Ljusdals 
kommun föreslår Länsstyrelsen förslag till beslut om etablering av vindkraft. I 
medborgarförslagets nämnda område, Tandsjö, är ärendet redan hanterat av 
kommunen . När det gäller en etablering i Sörbyparken är ett beslut fattat om att 
invänta vindkraftplanen (tematiska tillägget) innan beslut fattas. Ordföranden 
föreslår med anledning av ovanstående redogörelse att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 6 september 2012, § 296 att medborgarförslaget anses 
besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2012, § 296 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 125 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2 augusti 2012 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 maj 2012, § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 januari 2012, § 15 
Medborgarförslag 13 januari 2012 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
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 Diarienummer 
   KS 0381/12 
 
§ 175 
 
Medborgarförslag gällande central mötesplats i form av betongpark 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
kommunen ska besluta att bygga en central mötesplats i form av en betongpark, 
gärna i samarbete med Ljusdals betongparksförening. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0386/12 
 
§ 176 
 
Medborgarförslag gällande den röda miljöboxen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
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. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0333/12 
 
§ 177 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande vilseledande information om omlastningsplaner. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
I interpellationen skriver han: 
 
” I ett brev från Trätåg AB, ställt till Ljusdals kommun, daterat 2012-07-02 står bl 
a: ”Vid vårt möte i Ljusdal den 2012-05-16 presenterade vi vår viljeinriktning för 
en permanent etablering vid Kläppa-området.  Vår uppfattning vid mötet med Er 
var att kommunens inställning var positiv. Vi enades om att Trätåg AB skulle 
genomföra en förstudie som skulle presenteras i början av oktober 2012.” 
 
Dessa rader reser en del frågor jag ställer mig. 
 

1. Om jag förstått referaten från senaste kommunstyrelsen rätt, hade 
Socialdemokraterna och Vänstern framfört att det hela handlade om en 
tillfällig lösning och skulle därför inte bli ett hinder för en långsiktig sådan 
med en terminal där både timmer och bioenergiprodukter kunde lastas. 
 
Hur kan det komma sig att Trätågs VD Olle Pettersson och ni har så 
uppenbart olika uppfattningar om saken? 
 

2. Jag kan också notera att Olle Pettersson ansåg att Ljusdals kommun var 
positiv till förslaget och bäddade därmed för att Trätåg inlett ett 
förstudium. Jag frågar dig vem Olle Pettersson syftar på? Vem var det som 
vid mötet med Trätåg AB hade delegation på att föra fram kommunens 
åsikt om planerna? Och vilka kommunala beslut låg bakom den framförda 
åsikten? 

 
3. Oavsett vem som har en sådan delegation, är det helt orimligt att ett 

ledarskap, som i så många frågor representerar en minoritet i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, uttalar sig utan en ordentlig 
förankring i frågan. 

 
Jag undrar om du kan förklara hur ert ledarskap, utan stabil majoritet, ska 
kunna fungera i framtiden utan att tredje part som Trätåg AB drabbas?” 
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   KS 0333/12 
 
§ 177 forts. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på 
interpellationen: 
 

1. Jag tror inte att våra uppfattningar skiljer sig i sak. Trätåg vill göra en 
förstudie för att se att en etablering i Kläppa är möjlig. Trätåg vill i så fall 
ha en permanent lösning medan kommun i ett första skede inte kan ge 
annat än ett tillstånd i form av tillfälligt bygglov för max fem år. 
 

2. Vem någon annan syftar på kan nog i detta fall, som i alla andra, endast 
besvaras av den person som uttalar sig. Jag är av den uppfattningen att 
både politiker och tjänstemän är noga med att beskriva hur besluts-
processen och förutsättningarna ser ut i vår kommun i samband med 
förfrågningar, likt den beskrivna. Utifrån tidigare beslut om att timmer-
omlastningen ska flyttas från Östernäs har det under många år varit 
aktuellt att undersöka placering. Att göra en förstudie som beskriver 
förutsättningarna till en etablering är en bra start. Då får vi svaren om en 
etablering är möjlig. 
 

3. När det gäller företagsetableringar och utveckling för fler arbetstillfällen 
tror jag att de flesta politiker vill bidra till att skapa förutsättningar. 

 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från László Gönczi (MP), Roland 
Bäckman (S), Kenneth Forssell (V), Bodil Eriksson (FP), Jonny Mill (SRD) och 
Sören Görgård (C). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi 
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 Diarienummer 
   KS 0361/12 
 
§ 178 
 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Ljusdal Energi AB, 
Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning 
AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB. Fyllnadsval av ledamot i 
Ljusdal Energi Försäljning AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Örjan Fridner (S) väljs till ny ledamot och ordförande i Ljusdal Elnät AB,  
 Ljusdal Energi AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB,  
 Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB. 
 
2.  Örjan Fridner (S) väljs till ny ledamot i Ljusdal Energiförsäljning AB. 
 
3.  Valen gäller t o m bolagsstämmor 2013. 
 
 
Sammanfattning 
 
Per-Olof Svensson (S) har beviljats entledigande från sina uppdrag som ledamot 
och ordförande i Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Energiföretag AB, 
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB. Per-Olof Svensson 
har också varit ledamot i Ljusdal Energiförsäljning AB. 
 
Fyllnadsval måste göras. 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Örjan Fridner väljs till ny ledamot i bolagen. 
 
Leif Hansen (SRD): Laszlo Gönczi (MP) väljs till ny ledamot i bolagen. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Örjan Fridner till ny ledamot i bolagen. 
 
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 
Justerarna Björn Mårtensson och Jan Hedlund utses till rösträknare. 
 
Sekreteraren upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
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 Diarienummer 
   KS 0361/12 
 
§ 178 forts. 
 
Omröstningsresultat 
 
Antalet avgivna röster är 36 varav 10 är blanka. 4 ledamöter avstod från att 
rösta. 
 
Återstående valsedlar delas upp i två grupper och räknas. 
 
Med 18 röster för Örjan Fridner mot 8 röster för László Gönczi har 
kommunfullmäktige beslutat Örjan Fridner till ny ledamot. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Örjan Fridner också väljs till ordförande i Ljusdal 
Elnät AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning 
AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
Förtroendemannaregister 
Energikoncernen 
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 Diarienummer 
   KS 0352/12 
 
§ 179 
 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tomas Skogstjärn (SRD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Erika Hedblom (SRD) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Thomas Wandel (SRD) föreslår att Thomas Skogstjärn (SRD) väljs till ny 
ersättare. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Thomas Skogstjärn 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0363/12 
 
§ 180 
 
Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Eva Steén Andreassen (S) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges  
 valberedning. 
 
2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Roger Edäng (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Fyllnadsval måste därför göras. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Eva Steén Andreassen väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Eva Steén Andreassen 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0408/12 
 
§ 181 
 
Motion från Stina Michelson (S) om att investera i spontanidrotten 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Stina Michelsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna till att 
upprätta ”Kulan-anläggningar” i Los och Ramsjö. 
 
Motionären bedömer att spontanidrott bör uppmuntras och tycker om den aktiva 
satsningen där Ljusdal var den första av hälsingekommunerna som investerade i 
en så kallad ”Kulananläggning”. Detta genom samverkan mellan flera olika parter 
och idag finns dessa även i Färila och Järvsö. Motionären anser att kommunen bör 
skapa förutsättningar till att etablera anläggningar även i Los och Ramsjö. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0409/12 
 
§ 182 
 
Motion från Malin Ängerå, Markus Evensson och Annelie Wallberg (S) 
om pedagogiska skolgårdar med attraktiva utomhusmiljöer 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Malin Ängerå (S) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige där det 
föreslås att kommunfullmäktige påbörjar ett utvecklingsarbete med målsättningen 
att skapa pedagogiska skolgårdar i Ljusdals kommun. 
 
En pedagogisk skolgård är en miljö där man kan lockas till att använda naturen 
som klassrum. Man kan formge en skolgård med sinnesstimulans där alla sinnen 
stimuleras. Motionärerna vet också att det finns så kallade Gröna skolgårdar i 
Sverige. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0411/12 
 
§ 183 
 
Fredrik Röjd (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Fredrik Röjd (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
 utbildningsnämnden. 
 
2.  Victoria Andersson (M) väljs till ny ersättare. 
 
3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Röjd (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Jan Hedlund (M) föreslår att Victoria Andersson (M) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan godkännas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Fredrik Röjd 
Victoria Andersson 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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