
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-12-17 
 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal18:00 - 22:15 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) 
 Roland Bäckman (S) Helena Brink (C) 
 Björn Mårtensson (S) Björn Brink (C) 
 Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) 
 Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) 
 Peter Engdahl (S) Leif Hansen (SRD) 
 Malin Ängerå (S) Willy Eriksson (-)  
 Eva Steén Andreassen (S) Thomas Wandel (SRD) 
 Stina Michelsson (S) Hans-Olov Wernersson (SRD) tjg ers 
 Leif Persson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Jenny Breslin (S) Kenneth Forssell V() 
 Annelie Wallberg  (S) Stig Andersson (V 
 Markus Evensson (S) Bertil Skoog (FP) 
 Maria Andersson (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Jan Hedlund (M) Maud Jonsson (FP) 
 Lars Molin (M) Karin Jansson (MP) 
 Desiré Eriksson (M) Làszló Gönczi (MP) 
 Erik Nygren (M) Mikael Olsson (SD) 
 Pekka Kankare (M) Lars Björkbom (KD) 
 Kennet Hedman (M)  
 Torsten Hellström (M) tjg ers  
   
  
   
 
Utses att justera Malin Ängerå (S) och Maud Jonsson (FP) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2012-12-19  
 kl 15:30 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  226-242 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Ulla-Britt Gidemalm 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Malin Ängerå 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Maud Jonsson 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2012-12-17 
 
Datum för anslags upprättande 2012-12-20 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-01-11 
 
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.  
 
 
§226 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 227 
 
Justerare 
 
Malin Ängerå (S) och Maud Jonsson (FP) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering äger rum 19 december 2012, kl 15:30 på 
kommunkansliet. 
 
§ 228 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 7 december 2012. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 7 december 2012 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda en motion,  en  
fråga och en interpellation får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2012-12-17 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

4 

 
§ 229 
 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga gällande det kommunala 
informationsansvaret  och SKOS (Skola och Omsorg i Samverkan). 
 
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (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. 
 
 
Bodil Eriksson ställer en fråga om det kommunala informationsansvaret och SKOS.  
 
Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan. 
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§ 230  Begäran från omsorgsnämnden om utökad investeringsbudget för hemsjukvården 2012 
och 2013 ..................................................................................................................................... 6 
§ 231  Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget 
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§ 233  Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken- bordlagt ärende ......... 12 
§ 234  Rasering alternativt renovering av belysningsanläggningar i Ljusdals kommun ......... 15 
§ 235  Gatubelysningspolicy- antagande ................................................................................. 18 
§ 236  Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
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§ 237  Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad, till heltid och deltid, en 
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§ 238  Bengt Nyström (FP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige ..... 23 
§ 239  Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Annasara Svanteson (V) .................. 24 
§ 240  Motion från Benny Bergström  (SD) gällande Ljusdal Walk Of Fame ........................ 25 
§ 241  Interpellation från Karin Jansson, Mp ........................................................................... 26 
till kommunalrådet Roland Bäckman om ................................................................................. 26 
kommunens mångfaldsplan ...................................................................................................... 26 
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Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 230 
 
Begäran fån omsorgsnämnden om utökad investeringsbudget för 
hemsjukvården 2012 och 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Omsorgsnämndens investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har fått uppdraget att leda projektet med att överta 
hemsjukvården 2013. Förvaltningen har påbörjat uträkningar om vad det kan 
komma att kosta att utrusta de sköterskeexpeditioner och kontor som kommer att 
finnas i alla kommundelar.  
 
Under arbetets gång har omsorgsförvaltningen konstaterat att detta inte går att 
inrymma i omsorgsförvaltningens ordinarie investeringsbudget och yrkar därför 
på ett tillskott på 1 000 000 kronor för investeringar framförallt under slutet av 
2012 men även en del under början av 2013. Pengarna ska användas bland annat 
till möbler, datorer och övrig kontorsutrustning.  
 
De stora kostnaderna ligger dock i medicinsk apparatur och utrustning till 
expeditionerna. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har räknat fram 
kostnaden för medicinsk apparatur och liknande till cirka 110 000 kronor per 
expedition, totalt skapas sex expeditioner. Utöver detta kommer “vanlig 
kontorsutrustning” med cirka 50 000 kronor per expedition. Enhetschefen har 
uppdraget att minska kostnaderna genom att köpa begagnade möbler och 
eventuellt köpa en del utrustning av Landstinget.  
 
Omsorgsnämnden yrkar hos kommunstyrelsen på en utökad investeringsbudget 
för hemsjukvården under 2012 och 2013 med totalt 1 000 000 kronor. 
 
Allmänna utskottet föreslår 2 oktober 2012, § 171 föreslagit omsorgsnämndens 
investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 1 november 2012, § 355 att omsorgsnämndens 
investeringsbudget utökas med 1 000 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 355 
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 171 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 169 
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2012. 
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 Diarienummer 
   KS 0019/12 
 
§ 230 forts. 
 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 231 
 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar 
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan  
 landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 

 
2.  Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med  
 kommunerna/ landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i  
 enlighet med de redovisade gemensamma utgångspunkterna.  
 
Sammanfattning  
 
Hur barn och ungdomar mår är en viktig samhällsfråga då samtliga medborgare i 
ett demokratiskt samhälle har rätt till goda levnadsförhållanden. Barn och 
ungdomar kan ha svårt att göra sina behov hörda och måste därför ges särskild 
uppmärksamhet och omfattas av särskilda prioriteringar. Redan 2004 antogs 
gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i länet. 
 
Ett förslag till reviderad policy ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med 
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg” har tagits 
fram. Med förslaget vill alla länets kommuner och landstinget ange 
ambitionsnivån för det förhållningssätt som ska känneteckna samverkansarbetet 
med barn och ungdomar i Gävleborgs län. De anger också konkreta förslag till hur 
arbetet och samverkan ska bedrivas. 
 
Policydokumentet är en uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs 
fram och beslutades i fullmäktigeförsamlingarna i kommuner och landstinget från 
2004 och framåt.  
 
Även den reviderade policyn ska behandlas av fullmäktige i kommunerna och 
landstinget. 
 
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig innan 
ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Båda nämnderna förslår: 
 
1. ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 
landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 18 mars 2011 antas. 

 
2. Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att utveckla det med 
kommunerna/ landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet 
med de redovisade gemensamma utgångspunkterna.  
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 Diarienummer 
   KS 0309/11 
 
§ 231 forts. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2012, § 390 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 186 
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2012, § 173 
Utbildningsnämndens protokoll 19 september 2012, § 119 
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 
landstinget och kommunerna i Gävleborg 25 maj 2012 
Yrkanden 
 
Markus Evensson (S), Malin Ängerå (S), Helena Brink (C) och Karin Jansson 
(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Omsorgsnämnden för verkställande 
Utbildningsnämnden för verkställande 
Region Gävleborg 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 
 
§ 232 
 
Revisionsrapport avseende delårsrapport per 30 juni 2012 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för tydliggörande gällande  
 Stenegård, nedskrivningar och framtid. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Ljusdals kommuns delårsrapport 
per den 30 juni 2012. 
 
Revisorerna bedömer 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 kan därför inte uttala 
sig om måluppfyllelsen för helåret 2012. 

 
• Kommunens övergripande mål om en positiv befolkningsutveckling uppnås 

inte för rapporteringstiden. 
 
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lämnar negativa 
prognosavvikelser mot budget för 2012. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att 
anpassa respektive verksamhet till av kommunfullmäktige fastställd budget. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2 oktober 2012, § 164 att kommunchefen ska till 
kommunstyrelsen ta fram tjänsteskrivelse gällande revisorernas utlåtande 
avseende delårsrapporten. 
 
Kommunchefen har i tjänsteskrivelse 24 oktober 2012 redovisat de viktigaste 
punkterna i revisionens granskningsrapport av delårsbokslutet: 
 
• Vi föreslår att förvaltningsberättelsen utvecklas bland annat genom att 

omfatta den samlade kommunala verksamheten, mer nyckeltal samt analys 
av måluppfyllelsen och dess påverkan på kommunens resultat. 

• Vi föreslår att kommunen till kommande år kompletterar redogörelsen 
avseende finansiella mål med prognos för helåret. 
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 Diarienummer 
   KS 0022/12 

§ 232 forts. 
 
• Utifrån det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning är det 

värdefullt med en tydlig koppling mellan redovisade verksamhetsmål och 
redovisat ekonomisk utfall. Flera av målen saknar absoluta mått och få av 
målen är kopplade till nyckeltal. För att fullmäktige ska ges möjlighet att 
bättre förstå och kunna bedöma måluppfyllelsen är det av vikt att målen är 
mät- och verifierbara. 

• Under rapportperioden har värdering genomförts av extern part avseende 
två fastigheter som är i kommunens ägo; Stenegård och Resecentrum. 
Genomförda värderingar visar på ett värde som avviker från bokfört värde 
för båda fastigheterna. I delårsredovisningen har detta inte haft någon 
påverkan på resultat-, balansräkning eller kassaflödesanalys. Inför 
kommande årsbokslut bör kommunstyrelsen göra ett ställningstagande hur 
detta ska hanteras. 

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dessa punkter beaktas i 
framtida budgetarbete, årsbokslut och delårsbokslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1 november 2012, § 356 att godkänna yttrandet från 
kommunchefen. 
 
Ansvars- och revisionsberedningen föreslår 7 november 2012 att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för tydliggörande gällande 
Stenegård, nedskrivningar och framtid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansvars- och revisionsberedningens förslag 7 november 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 356 
Tjänsteskrivelse 24 oktober 2012 
Allmänna utskottets protokoll 2 oktober 2012, § 164 
Utlåtande avseende delårsrapport per den 30 juni 2012 
Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), László Gönczi (MP) och Lars Molin (M): Bifall till 
ansvars- och revisionsberedningens förslag att återremittera ärendet för 
tydliggörande gällande Stenegård, nedskrivningar och framtid. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 233 
 
Tillståndsansökan gällande vindkraftsetablering Sörbyparken- bordlagt 
ärende 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ansökan tillstyrks enligt 16 kap 4 § Miljöbalken. 
 
Sammanfattning  
 
Järvsö Sörby Vindkraft AB (JSVAB) drog tillbaka sin ansökan om 38 verk i 
Ljusdals kommun efter att kommunstyrelsen föreslagit att ansökan skulle 
avstyrkas enligt 16 kap 4 § MB. 
 
Bolaget har nu arbetat om sin ansökan så att den nu rör 37 verk, varav 30 är 
placerade i Ljusdals kommun och 7 i Bollnäs.  
 
I den nya ansökan lämnas ena sidan av Simessjön fri, vilket innebär att några verk 
har strukits från ursprungsförslaget medan andra verk har flyttats. De verk som 
tidigare stod omkring en kilometer från Prästvallen har flyttats något, men 
kommer fortfarande att vara synliga från vallen. Verken kommer även att ses från 
Harsagården. 
 
Ett avtal har skrivits med den elöverkänsliga personen i Bollnäs kommun. I 
avtalet förbinder sig bolaget att ordna en alternativ bostad under byggtiden samt 
att vidta åtgärder för att minska elektromagnetisk strålning.  
 
Bolaget anser att det i detta skede är mycket svårt att bedöma kostnaderna för 
nedmontering och återställning av marken efter avslutad drift. Med denna 
anledning föreslår de att en säkerhet på 300 000 kr per verk avsätts. Säkerheten 
ska gälla för vart och ett av verken men ska också kunna användas för att 
återställa hela parken. 
 
JSVAB anser att det inte finns något behov att redan nu avsätta medel för 
säkerställande av återställningskostnader utan att det räcker med att säkerheten 
ställs/medel avsätts först vid ett senare tillfälle. Detta eftersom vindkraftverk 
skiljer sig från andra verksamheter där tillståndsmyndigheten kräver ekonomisk 
säkerhet. Vindkraftverken har ett värde i sig (värdet av att driva verksamheten 
överstiger driftskostnaderna).  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen tar ställning till 16 kap 4 
§ miljöbalken (Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den 
kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det) och fattar beslut 
enligt alternativen nedan. 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
 
§ 233 forts. 
 
1. Tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken 
 
2. Inte tillstyrka ansökan enligt 16 kap 4 §  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 mars 2012, § 54 att kommunen inte 
fattar beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2012, § 120 att föreslå kommunfullmäktige 
att inte fatta några beslut om vindkraft innan det tematiska tillägget är klart. 
 
På grund av den föredragning som hölls i kommunstyrelsen vid det sammanträdet 
missuppfattades behandlas ärendet åter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade därför 5 april 2012, § 134 att upphäva sitt förslag till beslut från det 
mötet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ansökan tillstyrks. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 28 maj 2012, § 86 att bordlägga ärendet. 
Kommunfullmäktige ska inte fatta några beslut om vindkraft innan 
kommunfullmäktige har fattat beslut om det tematiska tillägget. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 november 2012, § 214 att anta det tematiska 
tillägget för vindkraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 maj 2012, § 86 
Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2012, § 134 
Kommunstyrelsens protokoll 29 mars 2012, § 120 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 mars 2012, § 54 
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag till beslut 27 februari 2012 
Sammanfattning av den nya ansökan 16 januari 2012 
Reviderad tillståndsansökan 16 januari 2012 
Bedömning av de konsekvenser som ett genomförande kan få 16 januari 2012 
Karta som visar den reviderade placeringen av verken 16 januari 2012 
Fotomontage från Prästvallen 16 januari 2012 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Björn Brink (C), Maj-Britt Tönners (C), Kenneth  
Forssell (V), László Gönczi (MP) och Sören Görgård (C): Ansökan tillstyrks enligt 
16 kap 4 § Miljöbalken. 
 
Harald Noréus (FP), Thomas Wandel (SRD), Lars Björkbom (KD), Leif Hansen 
(SRD) och Torsten Hellström (M): Ansökan avslås. 
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 Diarienummer 
   KS 0493/09 
§ 233 forts. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst för Harald Noréus m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 27 Ja-röster mot 12 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat bifalla Roland Bäckmans m fl yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Leif Hansen (SRD), Tomas Wandel (SRD), Hans-Olov Wernersson (SRD, Bertil 
Skog (FP), Harald Noréus (FP), Maud Jonsson (FP), Pekka Kankare (M) och 
Torsten Hellström (M). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen  
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 Diarienummer 
     
 
§ 234 
 
Rasering alternativt renovering av belysningsanläggningar i Ljusdals 
kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Samtliga belysningsanläggningar i kommunal ägo längs statlig väg  
 renoveras. Vid tveksamheter lyfts enskilda ärenden till samhällsut- 
 vecklingsutskottet för beslut. I och med detta beslut upphör  
 belysningspolicyn att gälla. 
 
2. 3,75 miljoner kronor per år tillsätts under åren 2013-2016 för att  
 genomföra renoveringarna. 
 
3.  Där hela anläggningar ska ersättas har Ljusdal Elnät AB och  
 samhällsutvecklingsförvaltningen rätt att omforma anläggningen efter  
 modernare normer med mer utspridda stolpar och mest ljus vid  
 korsningar och busshållplatser. 
 
4. En ny gatubelysningspolicy ska antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet fick 13 september 2012, § 141 en information om 
gatubelysningen. Utskottet beslutade att till nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen sak ingen ytterligare vägbelysning raseras (om det inte är 
nödvändigt av säkerhetsskäl). 
 
Kommunstyrelsen fick 27 september 2012, § 298 en information om 
gatubelysning och gatubelysningspolicy. Två alternativ till beslut lämnades 
gällande belysningsanläggningar i kommunen: 
 
Alt 1.  Raseringar genomförs i linje med den antagna belysningspolicyn. Vid  
 tveksamma ärenden lyfts enskilda beslut till samhällsutvecklingsutskottet  
 för avgörande. 
 
Alt 2.  1.  Samtliga belysningsanläggningar i kommunal ägo längs statlig väg  
  renoveras. Vid tveksamheter lyfts enskilda ärenden till  
  samhällsutvecklingsutskottet för beslut. I och med detta beslut upphör  
  belysningspolicyn att gälla. 
 
 2. 3,75 miljoner kronor per år tillsätts under åren 2013-2016 för att  
  genomföra renoveringarna. 
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§ 234 forts. 
 
 3.  Där hela anläggningar ska ersättas har Ljusdal Elnät AB och  
  samhällsutvecklingsförvaltningen rätt att omforma anläggningen efter  
  modernare normer med mer utspridda stolpar och mest ljus vid  
  korsningar och busshållplatser. 
 
 4. Den nya utökade gatubelysningspolicyn antas. 
 
 
Konsekvenser 
 
Alt 1. Negativa: Belysningsanläggningarna kommer att saknas av dem som bor 

i dess närhet. En följd kan vara att färre vill ut och gå kvällstid då det  
 känns otryggt. Det kan även uppfattas som mindre bebyggt av dem som  
 passerar. 
 
 Positiva: Kommunen sparar driftskostnader. Elförbrukningen minskar.  
 Det blir tydligare vem som driftar belysningen längs en väg, d v s  
 väghållaren. 
 
Alt 2. Negativa: Fördyrad kostnad för belysning under X antal år framåt.  
 Elförbrukningen är högre än i alternativ 1. Det blir inte självklart vem  
 som ansvarar för belysningsanläggningar i kommunen. Det finns ingen  
 rättvis fördelning i vem som har och vem som inte har belysning då  
 anläggningar inte finns överallt. Det finns ökad risk för att Trafikverket  
 kommer vilja att kommunen tar över samtliga anläggningar i kommunen. 
 
 Positiva: Kommuninvånarna har fortsatt belysning på de platser där det  
 lyser i dag. Besökarna upplever platserna som mer bebyggda tack vare  
 lamporna. De gamla armaturerna byts ut mot energieffektiva vilket  
 sänker energiförbrukningen mot tidigare. 
 
 
Kostnaden som räknats fram är cirka 15 miljoner kronor för renoveringarna. 
Denna kostnad måste delas upp på minst tre år för att Ljusdal Elnät AB ska hinna 
administrera och genomföra. 
 
Om beslut fattas att renovera anläggningarna innebär det ett stor avsteg från den 
antagna belysningspolicyn. I och med ett sådant beslut måste man anse att policyn 
inte längre gäller. En ny policy bör då antas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 366 
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 oktober 2012  
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§ 234 forts. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Ingrid Olsson (C), Tommy Borg (S) och Lars Molin (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. Punkt 4 ska, i enlighet med bifallet yrkande i 
kommunstyrelsen, ändras till ”En ny gatubelysningspolicy ska antas.” 
 
Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Punkt 3 ska ändras från 
samhällsutvecklingsförvaltningen till samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till ny skrivning i 
punkt 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande punkt 3 mot Leif Hansens 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till punkt 1 och 2 i 
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0071/11 
 
§ 235 
 
Gatubelysningspolicy- antagande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att ta fram ett förslag till  
 policy som talar om var, när och hur gatubelysning ska finnas i kommunen. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till ny gatubelysningspolicy har tagits fram av samhällsutvecklings-
förvaltningen utifrån kommunstyrelsens förslag att renovera samtliga belys-
ningsanläggningar i kommunal ägo längs statlig väg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 november 2012, § 367 
Förslag till gatubelysningspolicy  
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP), Lars Molin (M) och Leif Hansen (SRD): Ärendet ska 
återremitteras till kommunstyrelsen för att ta fram ett förslag till policy som talar 
om var, när och hur gatubelysning ska finnas i kommunen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 236 
 
Översyn av arvodesersättning för samhällsutvecklingsutskottets och 
myndighetsnämndens ordförandeuppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 
1. Årsarvodena till samhällsutvecklingsutskottets ordförande och 

myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrade. 
 

 
Sammanfattning 
 
Leif Hansen (SRD) har i skrivelse inkommen 14 oktober 2011 begärt att 
kommunfullmäktiges presidium låter utföra en översyn av arvodesersättning för 
samhällsutvecklingsutskottets och myndighetsnämndens ordförandeuppdrag. 
 
Enligt arvodesbestämmelserna är årsarvodet fastställt till 10% av riksdags-
ledamöternas arvode. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har skickat skrivelsen till valberedningen för 
behandling. 
 
Valberedningen beslutade 25 april 2012, § 1 att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att bereda ärendet ytterligare: 
  
Årsarvode 10% 5 700 kr/mån    
Årsarvode 20% 11 400 kr/mån  
Årsarvode 30% 17 100 kr/mån  
Fasta månadsarvoden  

Enligt reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda är ett samman-
lagt fast kommunalt arvode på 20% och högre per månad värderat att täcka både 
arvoden och förlorad arbetsförtjänst. För årsarvoderade förtroendevalda ingår 
samtliga sammanträdes- och förrättningsarvoden inom respektive 
ansvarsområde/förvaltning.  
 
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för: 
 
a/ att regelmässigt följa nämndens/förvaltningens verksamhet 
b/ att förbereda ärenden och sammanträden 
c/ att lämna erforderlig information till kommunmedlemmar, massmedia, 
organisationer m m  
d/ att initiera och upprätthålla erforderligt samråd med övriga ledamöter 
e/ att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande)  
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 236 forts. 
 
Vid kontroll hos personalenheten har samhällsutvecklingsutskottets ordförande 
fått utbetalt 33 667 kronor i inkomstbortfall för årets fem första månader. 
Myndighetsnämndens ordförande har inte fått någon ersättning för 
inkomstbortfall.  
 
Valberedningen föreslår den 16 augusti 2012, § 2 
 
1.  Årsarvodet till samhällsutvecklingsutskottets ordförande höjs från 10% till 

30% av riksdagsledamöternas arvode. 
 
2.  Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
Allmänna utskottet föreslår 30 oktober 2012, § 187 att årsarvodet till 
samhällsutvecklingsutskottets ordförande ska vara 20% av riksdagsledamöternas 
arvode. Årsarvodet till myndighetsnämndens ordförande ska vara oförändrat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 29 november 2012, § 398 att årsarvodena till 
samhällsutvecklingsutskottets ordförande och myndighetsnämndens ordförande 
ska vara oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2012, § 398 
Allmänna utskottets protokoll 30 oktober 2012, § 187 
Valberedningens protokoll 16 augusti 2012, § 2 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 augusti 2012 
Valberedningens protokoll 25 april 2012, § 1 
 
Yrkanden  
 
Roland Bäckman (S), Malin Ängerå (S), Yvonne Oscarsson (V) och Jenny 
Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars Molin (M), Thomas Wandel (SRD), Lars Björkbom (KD) och László Gönczi 
(MP): Bifall till valberedningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat bifalla Roland Bäckmans m fl yrkande. Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Roland Bäckmans m fl yrkande, Nej-röst för Lars Molins m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0518/11 
 
§ 236 forts. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 23 Ja-röster mot 16 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se separat 
omröstningsprotokoll! 
 
Reservationer 
 
Jan Hedlund (M), Lars Molin (M), Desiré Eriksson (M), Erik Nygren (M), Pekka 
Kankare (M), Torsten Hellström (M), Leif Hansen (SRD), Thomas Wandel 
(SRD), Hans-Olov Wernersson (SRD), Lars Björkbom (KD), Karin Jansson (MP) 
och László Gönczi (MP). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0488/12 
 
§ 237 
 
Medborgarförslag gällande önskad sysselsättningsgrad, till heltid och 
deltid, en möjlighet för anställda i vård och omsorg i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande rätt till heltid 
och möjlighet till deltid för kommunens anställda. Förslaget har lämnats av ett 
flertal medborgare. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0506/12 
 
§ 238 
 
Bengt Nyström (FP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Bengt Nyström (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i  
 kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
 
Bengt Nyström (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Bengt Nyström 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0415/12 
 
§ 239 
 
Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Annasara Svanteson 
(V)  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Lisbeth Embretsen Englund (V) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden. 
 
2.  Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 
 
3.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beviljade den 29 oktober 2012, § 199 Annasara Svantesson 
(V) entledigande från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.  
 
Fyllnadsval måste därför ske. 
 
Kenneth Forssell (V) yrkar att Lisbeth Embretsen Englund väljs till ny ledamot. 
Eftersom hon tidigare varit ersättare i omsorgsnämnden föreslås att Yvonne 
Oscarsson väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 
 
 
 
 
 
Beslutsexpedierat 
Akt 
De valda 
Omsorgsnämnden  
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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 Diarienummer 
   KS 0538/12 
 
§ 240 
 
Motion från Benny Bergström (SD) gällande Ljusdal Walk Of Fame 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
 

Benny Bergström (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige: 

”Under årens lopp finns det flertalet betydande och/eller kända personer som både 
bott/verkat i och besökt kommunen. Detta är inget som i dag utnyttjas. 
 
Vi har Rio-torget framför förvaltningshuset. Man skulle där kunna ta tillvara på 
detta och se till att de betydande som verkat i, besökt och kommer att besöka 
kommunen får efterskänka sitt handavtryck eller liknande för att sedan ersätta en 
av de befintliga stenplattorna på torget. Eller att man istället för avtryck, 
efterliknar Hollywood Walk Of Fame där man har stjärnor med namnet och en 
plakett relaterat till deras yrkesroll. 
 
Mig veterligt är det endast Trollhättan som har en anlagd Walk Of Fame i 
Sverige. Där begränsar man sig till filmstjärnor som spelat in film i staden. Vi bör 
istället vara inkluderande och innefatta alla personer av betydelse, både för orten, 
men även nationellt och internationellt. 
 
Detta skulle kunna bidra till att åtminstone jag, kanske även andra, får känna att 
kommunen har funnits och fortfarande finns, på kartan. Personligen tror jag även 
det skulle vara roligt och intressant för de flesta, inte minst turister.” 
 
Benny Bergström föreslår att kommunfullmäktige beslutar att undersöka 
möjligheterna att undersöka möjligheterna att inrätta detta inom kommunens 
verksamhetsområde snarast möjligt. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
KS beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0544/12 
 
§ 241 
 
Interpellation från Karin Jansson (MP) till kommunalrådet Roland 
Bäckman (S) om kommunens mångfaldsplan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Karin Jansson (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Roland Bäckman (S):  
 
”Kommunfullmäktige antog 2006 en mångfaldspolicy och mångfaldsplan.  
Visionen lyder: 
 
”Vår vision är att Ljusdal ska vara en kommun där: 

• sammansättningen bland våra anställda återspeglar den mångfald som 
finns bland invånarna i kommunen. 

• den språkliga och kulturella kompetens som finns hos våra medarbetare 
tillvaratas. 

• antalet chefer och arbetsledare med olika etniska bakgrunder ökar. 
• alla verksamheter har anställda på olika nivåer med olika etniska 

bakgrunder 
• de anställdas respekt och kunskap om andra kulturer än den egna ökar 
• det sker en aktiv rekrytering av anställda med olika etniska bakgrunder 

inom samtliga verksamheter.” 
 
Det finns också ett stycke om uppföljning och utvärdering.  
Där står bland annat att det i årsredovisningen ska rapporteras om vilka åtgärder 
som skett, och att mångfaldsplan och policy ska utvärderas var tredje år.  
Jag kan inte minnas att detta skett. Så mina frågor till dej är 
 

1. Har åtgärder med anledning av mångfaldsplanen redovisats som det ska i 
årsredovisning?  

 
2. När kommer mångfaldsplan och policy att utvärderas?” 
 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 
Beslutsexpediering: Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0542/12 
 
§ 242 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande lukt i Färila Badhus. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland 
Bäckman (S) gällande lukt i Färila simhall. Han undrar vad lukten beror på, om 
den kan ha negativa hälsoeffekter och vilka åtgärder som vidtagits för att komma 
tillrätta med problemet.  
 
Till sist undrar László Gönczi om myndighetsnämnden har accepterat att 
verksamheten pågår. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman svarar på frågan. Simhallen har 
reparerat vattenrutschkanan med plast och glasfiber när simhallen har varit stängd 
för allmänheten. Lukt från detta har funnits kvar under dagtid. I receptionen har 
funnits anslag med information om detta. 
 
Varje dag tas vattenprover på badvattnet. Vattnet är enligt proverna bra. 
 
Verksamheten är anmälningspliktig. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi 
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