PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

Plats och tid

Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:10

Beslutande:

Björn Mårtensson (S)
Tommy Borg (S)
Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf
Peter Engdahl (S)
Malin Ängerå (S)
Kjell Nilsson (S)
Stina Michelson (S)
Leif Persson (S)
Jenny Breslin (S)
Annelie Wallberg (S)
Markus Evensson (S)
Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers
Maria Andersson (S) tjg ers
Agneta Englund (S) tjg ers
Jan Hedlund (M)
Lars Molin (M)
Desiré Eriksson (M)
Erik Nygren (M)
Christer Sjöström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)

Övriga deltagande

VD Lars Wennerholm § 26
Administrativ chef Karin Höglund

Utses att justera

Markus Evensson (S) och Mikael Olsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-02-28

Sören Görgård (C)
Helena Brink (C)
Björn Brink (C)
Ingrid Olsson (C) § 22-34
Maj-Britt Tönners (C)
Leif Hansen (SRD)
Jonny Mill (SRD)
Willy Eriksson (-)
Marie Mill (SRD) tjg ers
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Stig Andersson (V)
Bertil Skoog (FP) § 22-34
Harald Noréus (FP)
Maud Jonsson (FP) § 22-34
Karin Jansson (MP)
László Gönczi (MP)
Mikael Olsson (SD)
Lars Björkbom (KD)

Underskrifter
Sekreterare

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

Karin Höglund
Ordförande

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

Ulla-Britt Gidemalm
Justerande

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

Markus Evensson
Justerande

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

Mikael Olsson

Paragrafer

22-35

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-02-24

Datum för anslags upprättande

2014-02-28

Datum för anslags nedtagande

2014-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 22
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 23
Justerare
Markus Evensson (S) och Mikael Olsson (SD) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 28 februari 2014 kl
15:00 på kommunkansliet.
§ 24
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 14 februari 2014.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 februari 2014 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld avsägelse får
upptagas på dagordningen. Kommunfullmäktige bifaller detta.
§ 25
Ledamöternas korta frågor
Helena Brink (C) ställer en fråga om arbetssituationen för anställda inom
omsorgsförvaltningen.
Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Erik Nygren (M) ställer en fråga om det bostadspolitiska programmet.
Omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige.
Singoalla Livingstone ställer frågor om inköp till restaurangen på Stenegård.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24

§ 26 Begäran från Ljusdal Elnät AB om godkännande av delägarskap i nybildat regionalt
eldistributionsbolag .................................................................................................................... 6
§ 27 Antal ledamöter i kommunfullmäktige efter 2014 års allmänna val ................................. 9
§ 28 Förändringar i beredskapen i Ramsjö.............................................................................. 10
§ 29 Begäran om ökat eget kapital till Inköp Gävleborg ........................................................ 12
§ 30 Antagande av detaljplan för Åkersta 29:1, 16:55 och 16:56 i Ljusdal ”Gärdegatan” ..... 14
§ 31 Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en hållbar
kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar...................................................... 15
§ 32 Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar .................................. 18
§ 33 Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-Måga-TallåsenLjusdal. Svar............................................................................................................................. 21
§ 34 Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC för
ledamöter. Svar......................................................................................................................... 23
§ 35 Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens utbredning. Svar
.................................................................................................................................................. 25

Justerare

Utdragsbestyrkande

5

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0071/14
§ 26

Begäran från Ljusdal Elnät AB om godkännande av delägarskap i
nybildat regionalt eldistributionsbolag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna att Ljusdal Elnät AB beslutar att förvärva och/eller teckna aktier
samt tillskjuter kapital och att Ljusdal Elnät AB därmed kan bli delägare i
”Elnätsbolaget”. För detta ändamål ska Ljusdal Elnät AB använda befintliga
egna medel jämte möjlig upplåning för investeringen.
Investeringen får såvitt avser Ljusdal Elnät AB:s investeringsåtagande inte
överstiga 200 miljoner kronor.
2. Godkänna att Ljusdal Elnät AB får ingå ett konsortialavtal, jämte därtill
hörande eller anknutna avtal som kan vara erforderliga angående förvärvet,
finansieringen, ägandet och styrningen av ”Elnätsbolaget” samt uppdelningen
av det förvärvade objektet enligt huvudsakligen de principer som anges i
bilagda Principer för Konsortialavtalet.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 240
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
4. Rekommendera Ljusdal Elnät AB att till avtalet föreslå ett tillägg som
möjliggör utköp av tillgången inom egna kommunen/ansvarsområdet.

Sammanfattning
Ljusdal Elnät AB äger idag en stor del av elnätet i Ljusdals kommun. Detta är i
dag en bra affär ekonomiskt men betyder också att vi har rådighet över
utvecklingen av detta nät.
Fortum förväntas nu avyttra sina elnät i Sverige där man bl a har elnät i vår
kommun. Ljusdal Elnät AB vill nu ha möjlighet att som delägare i
”Elnätsbolaget” (under bildande) förvärva lokalnäten i södra Norrland och
regionnätet i Dalarna/Hälsingland.
Ekonomichefen anser i tjänsteskrivelse 14 februari 2014 att de strukturella
fördelarna med en affär där vi lokalt genom Ljusdal Elnät AB får möjlighet att
påverka utvecklingen av det lokala elnätet är stora. Ett lokalt ägande av en lokal
infrastruktur på en reglerad marknad är i grunden mycket positivt. Finns det sedan
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0071/14
§ 26 forts.

Begäran från Ljusdal Elnät AB om godkännande av delägarskap i
nybildat regionalt eldistributionsbolag
några andra fördelar som samordning och effektivisering av driften är ju detta
också något som talar för denna affär.
Ekonomichefen skriver i sin tjänsteskrivelse att den affärsmässiga bedömningen
måste göras av ledning och styrelse i Ljusdal Elnät AB.
Ekonomichefen är positiv till affären och därmed bör Ljusdal Elnät AB också
beviljas kommunal borgen för att få så bra förutsättningar som möjligt.
Nuvarande rambudget på 40 miljoner kronor för Ljusdal Elnät AB utökas därmed
med 200 miljoner kronor till 240 miljoner kronor.
Ekonomichefen skriver också i tjänsteskrivelse 17 februari 2014, att den direkta
effekten av kommunal borgen om 200 miljoner kronor till Ljusdal Elnät AB för
delägarskap i Elnätsbolag, med syfte att förvärva elnät från Fortum, är att en årlig
borgensprovision till kommunen kommer att utgå med 1 miljon kronor årligen.
Risken i det kommunala borgensåtagandet är direkt relaterad till risken i affären.
Rent strukturellt är det ekonomichefens bedömning att risken är låg. Den ökade
skuldsättningen hos Ljusdal Elnät AB kommer att motsvaras av en ökning i
tillgång. Tillgången är i grunden en känd produkt (elnät) där det råder är
monopolsituation på en reglerad marknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 20 februari 2014, § 57
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 17 februari 2014
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 14 februari 2014
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 33
Förslag till beslut från VD Ljusdal Elnät AB 1 februari 2014
PM för och emot ett deltagande i uppköpsaffären, Fortums elnät i Sverige 4
februari 2014
Protokoll från Ljusdal Elnät AB 23 januari 2014
Yrkanden
Stina Michelson (S), Björn Brink (C), Jan Hedlund (M), Kenneth Forssell (V),
Leif Hansen (SRD), László Gönczi (MP), Lars Björkbom (KD), Harald Noréus
(FP) och Stig Andersson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0071/14
§ 26

Begäran från Ljusdal Elnät AB om godkännande av delägarskap i
nybildat regionalt eldistributionsbolag
László Gönczi (MP): Ljusdal Elnät AB rekommenderas att till avtalet föreslå ett
tillägg om att småskaliga miljövänliga energiproducenter ska ha fördelaktiga
möjligheter att leverera el.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Beslutsexpediering
Ljusnet AB
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0453/13
§ 27

Antal ledamöter i kommunfullmäktige efter 2014 års allmänna val
Kommunfullmäktige beslutar
1. Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 41.
Sammanfattning
Kommunallagen ändras från 1 februari 2014. En av förändringarna är en ny minsta nivå
för fullmäktige i små kommuner. Det minsta tillåtna antalet fullmäktigeledamöter sänks
från 31 till 21 ledamöter i kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade invånare. I
kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare ska antalet vara
minst 31.
Ljusdals kommun har idag ca 15 000 röstberättigade invånare, vilket innebär att vi med
den nya lagstiftningen skulle kunna minska kommunfullmäktige från dagens 41 mandat
till 31 mandat.
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. För att ett
beslut ska kunna träda i kraft under ett valår måste beslutet enligt 5 kap. 3 §
kommunallagen fattas före utgången av februari månad det året.
Frågan har varit ute på remiss hos partierna i kommunfullmäktige. Tre partier har svarat
på remissen och alla tre anser att antalet ledamöter även i fortsättningen ska vara 41.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 35
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 januari 2014
Remissvar från SRD 2 januari 2014
Remissvar från MP 17 december 2013
Remissvar från S 2 december 2013
Yrkanden
Malin Ängerå (S), Leif Hansen (SRD) och Lars Björkbom (KD): Antal ledamöter
i kommunfullmäktige ska vara 41.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Malin Ängerås m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0035/14
§ 28

Förändringar i beredskapen i Ramsjö
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Räddningsvärn införs i Ramsjö på vardagar mellan klockan 07:00-16:00.

2.

Övriga tider ska två beredskapsbrandmän finnas.

3.

Ändringarna införs i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

Sammanfattning
Räddningschef Peter Nystedt informerade på samhällsutvecklingsutskottets
sammanträde 21 januari 2014, § 11 om att det är problem med bemanningen i
Ramsjö.
En av deltidsbrandmännen ska börja studera i Sundsvall, vilket betyder att det
återstår sex stycken varav tre jobbar borta dagtid. Detta gör att det blir svårt att
hålla den beredskap med två man som beslutats i Handlingsprogrammet för skydd
mot olyckor.
Brandmännen i Ramsjö vill nu själva göra om verksamheten till Räddningsvärn
under vardagar mellan klockan 07:00-16:00. Övriga tider ska det som tidigare
finnas två man i beredskap.
Förändringen kommer att innebära en besparing på cirka 130 000 kronor.
Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor som antogs den 28 maj 2012, § 92
måste ändras om förändringen godkänns. Om förändringen inte godkänns finns
risk att vi kommer att bryta mot handlingsprogrammet då den beslutade
bemanningen inte kan hållas. Då blir alternativet att heltidsanställa brandmän i
Ramsjö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 46
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 30 januari 2014
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 11
Yrkanden
Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Markus Evensson (S) och Lars Molin (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0035/14
§ 28 forts.

Förändringar i beredskapen i Ramsjö
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Räddningstjänsten för verkställande och revidering av handlingsprogrammet
Författningssamling (efter det att handlingsprogrammet reviderats)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0002/14
§ 29

Begäran om ökat eget kapital till Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inköp Gävleborg beviljas ägartillskott med 7,2% av 300 000 EUR vilket
motsvarar ca 192 900 kronor.
2. Om Inköp Gävleborg lämnar NASDAQ OMX som Clearing Client ska
ägartillskottet återbetalas till kommunen.
Sammanfattning
Inköp Gävleborg har inkommit med begäran om utökat eget kapital.
Kommunalförbundet hanterar sedan 2004 elinköp för Hälsinglands kommuner
samt kommunernas bolag som Clearing Client på NASDAQ OMX.
NASDAQ OMX har nu infört krav på eget kapital om 300 000 euro för att få vara
Clearing Client.
Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts den 1 april 2014 från
NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell handel, vilket får betydande
ekonomiska konsekvenser för kraftportföljer och Inköp Gävleborgs ägare.
Likvida medel finns att tillgå på klientmedelskonto för att återbetala del av
redovisade skulder till kommunerna.
Marginal finns på klientmedelskonto för situationer då höga elspotpriser
förekommer på elmarknaden. Inom denna marginal finns utrymme att använda
300 000 euro till ovan nämnda återbetalning.
Motsvarande belopp föreslås sedan tillföras Inköp Gävleborg från kommunerna
som ägartillskott.
Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingående kommuner med
bolag för att uppfylla regelverk och därmed inte riskera att uteslutas från
NASDAQ OMX. Ägartillskottet föreslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas
med revisors intyg senast den 14 mars 2014.
Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelskonto sker till ägare
efter att NASADAQ OMX:s regelverk är uppfyllt, vilket styrks med intyg från
revisor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0002/14
§ 29 forts.

Begäran om ökat eget kapital till Inköp Gävleborg
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 37
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2014
Skrivelse och missiv från Inköp Gävleborg
Beslutsexpediering
Akt
Inköp Gävleborg
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0030/11
§ 30

Antagande av detaljplan för Åkersta 29:1, 16:55 och 16:56 i Ljusdal
”Gärdegatan”
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplanen för Åkersta 29:1, 16:55, 16:56 i Ljusdal, ”Gärdegatan”, antas.

Sammanfattning
När den planskilda järnvägskorsningen för riksväg 84 byggdes, kapades Södra
Järnvägsgatan av och blev som en följd av detta återvändsgata. Sedan dess saknas
en asfalterad vändplan och den yta som i nuläget används som parkering är
dessutom inte tydligt markerad. Som en konsekvens av detta används den
privatägda grusplanen på fastigheten Åkersta 16:55 som allmän vändplan,
parkering och snöupplag, vilket är till olägenhet för ägarna till Åkersta 16:55.
Detaljplanen möjliggör en asfalterad vändplan som en del av det lokala gatunätet,
men också asfaltering och tydliggörande av befintliga parkeringar. Planförslaget
förväntas också bidra till förbättrad dagvattenhantering i och med att avrinningen
till den befintliga dagvattenbrunnen förbättras. Planförslaget innebär i stort en
uppfräschning av områdets gatustandard och en effektivare användning av
områdets öppna ytor.
Vändplanen anläggs enligt planförslaget på del av fastigheterna Åkersta 16:55,
16:56 och 29:1. Delar av Åkersta 16:55 och 16:56 görs om till allmän platsmark
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen kommer som en följd av detta att
stå för underhållet av gatan.
Kommunen ansvarar för planens genomförande. Kommunala kostnader utgörs
bland annat av kostnader för framtagandet av själva planförslaget,
lantmäteriförrättningen samt anläggandet av vändplanen och parkeringar.
Planförslaget har under perioden 25 oktober till och med 22 november 2013 varit
föremål för granskning. Inkomna synpunkter och planhandläggarens kommentar
till dessa finns att läsa i upprättat utlåtande. Planförslaget kan därmed antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 43
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 4
Förslag till beslut 9 januari 2014
Antagandehandlingar 9 januari 2014
Beslutsexpediering: Akt, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0275/13
§ 31

Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring integreras i kommunens
styrmodell.

Sammanfattning
Helena Brink (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver hon:
”Vi måste alltid fråga oss om ett beslut innebär fler eller färre jobb på landsbygden. Hur ett beslut påverkar företagsamheten, hur ett beslut påverkar den
gröna omställningen och om beslutet gör det lättare eller svårare att leva där.
Centerpartiet vill att alla beslut ska landsbygdssäkras, det vill säga att politiken
innan beslut tas ska ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller
negativt. Motionen hoppas på att fullmäktige beslutar att införa
landsbygdssäkring som ett sätt att se till att även vi tar beslut som gagnar alla
medborgare utan att göra skillnad och se till att de politiska beslut som tas blir
rättvisa och väl grundade utifrån ett geografiskt perspektiv.
Det får inte vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar
landsbygden. Vi måste vara säkra på att de beslut som tas hanterar medborgarna
rättvist oavsett var de bor i vår kommun. Politiska beslut får ofta andra konsekvenser för landsbygden än vad de får för tätorten. Det betyder att politikens
konsekvenser för de som bor utanför tätorten måste bedömas. Det kan handla om
invånarnas levnadsförhållanden, trivsel, service, hälsa, infrastruktur, tillgänglighet
med mera.
Centerpartiet har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut och det är
nu dags för en sådan även för politiska beslut som tas i landsting och kommuner.
Genom att införa landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar
utveckling i hela vår kommun.”
I motionen föreslås att alla beslut som fattas i Ljusdals kommun ska
landsbygdssäkras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0275/13
§ 31 forts.

Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 119 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen bifalles såtillvida att
landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell.
Han skriver vidare att även om kommunen idag inte har någon särskild hantering
av landsbygdsintressen i form av säkring vid politiska beslut torde det ändå vara
så att de allra flesta beslut som fattas är brett och djupt övervägda. Olika aspekter
på beslutet har diskuterats och övervägts före det att man kommit fram till sin
ståndpunkt. I denna process har, om än implicit, normalt även konsekvenser för
landsbygden inkluderats.
Motionären anger ingen metod eller teknik för hur en landsbygdssäkring skulle gå
till. Erfarenheter från andra ämnesområden, från såväl vår som andra kommuner,
visar att till exempel så kallade checklistor eller liknande inte blir det verksamma
redskap som efterfrågas. I stället måste de kvaliteter som är utgångspunkten för
motionen ingå i ordinarie beslutsprocesser så väl som inom handläggningsarbetet.
I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en
förtydligad styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals
kommun och dess medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild
som ska visa på riktningen för all kommunal verksamhet. Visionen ska vara
utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, ekonomisk långsiktsplanering,
fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas egna
målformuleringar, verksamhetsplaner med mera.
Landsbygdens, såväl som andra intressen, har rimligen störst möjlighet att få
genomslag om frågorna hanteras som en integrerad del av kommunens samlade
beslutfattande, i målformuleringar, planer med mera.
Ordföranden föreslår att motionen bifalles såtillvida att landsbygdssäkring
integreras i kommunens styrmodell. Han skriver i sitt övervägande att
landsbygdens förutsättningar ska säkerställas som en integrerad del av
kommunens samlade beslutsfattande, i målformuleringar och planer.
”Landsbygdssäkring” ska ses som en viktig del av kommunens framtida
strategiarbete där det är av yttersta vikt att inte ställa tätort mot landsbygd vid
beslutsfattande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0275/13
§ 31 forts.

Motion från Helena Brink (C) om att införa ”Landsbygdssäkring” för en
hållbar kommun och för att stärka vår värdefulla landsbygd. Svar
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 183 att motionen bifalles
såtillvida att landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell.
Kommunstyrelsen 9 januari 2014, § 19 att motionen bifalles såtillvida att
landsbygdssäkring integreras i kommunens styrmodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 19
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 183
Förslag till beslut 19 november 2013
Kommunchefens skrivelse 14 oktober 2013
Kommunfullmäktige 27 maj 2013, § 119
Motion 15 maj 2013
Yrkanden
Helena Brink (C), Karin Jansson (MP), Yvonne Oscarsson (V), Jenny Breslin (S),
Lars Molin (M), Leif Hansen (SRD) och Jonny Mill (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Helena Brinks m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KF balanslista
Helena Brink

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0276/13
§ 32

Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen bifalles såtillvida att den lokala utvecklingsstrategin ska inrymma
motionens tankar och intentioner.

Sammanfattning
Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
skriver hon:
”Det är viktigt att de som bor och verkar på landsbygden kan behålla samt
förbättra sina villkor och sin livskvalité. Landsbygdsfrågor berör många sektorer
inom den kommunala verksamheten och ska alltså vara en naturlig del i den
kommunala verksamheten och i kommunens strategiska utveckling.
För att behålla och attrahera människor, företag och föreningsliv, att skapa fler
arbetstillfällen och att arbeta med grön omställning krävs åtgärder som skapar
eller bevarar attraktiva miljöer för boende, arbete, god uppväxt, fritid, social
sammanhållning samt offentlig och kommersiell service där människan är i
centrum.
För att långsiktigt kunna tillvarata landsbygdens potentialer är det viktigt att det
finns en strategi för investeringar, utveckling och tillväxt för kommunens mindre
tätorter samt kommunens kringliggande landsbygd.
Centerpartiet ser att en arbetsprocess med intresserade aktörer skulle vitalisera och
inspirera till nytänkande och innovation av landsbygdens möjligheter. En
Landsbygdsvision visar på kommunens intresse för landsbygdsfrågor och ett
långsiktigt engagemang för utveckling och tillväxt utanför kommunens största
tätort. Visionen ska vara ett levande dokument som alltid måste finnas med i alla
beslut som tas i kommunens nämnder och styrelser”.
Motionären föreslår att Ljusdals kommun tar fram en Landsbygdsvision 2040 i
samverkan med andra aktörer.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013, § 120 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till kommunledningskontoret för yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0276/13
§ 32 forts.

Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar
Kommunchefen föreslår i sitt yttrande att motionen avslås och att
landsbygdsfrågor inkluderas i den lokala utvecklingsstrategin. Han skriver:
”I kommunen pågår för närvarande ett omfattande arbete med att utarbeta en
förtydligad styrmodell. Modellens översta nivå utgörs av en vision för Ljusdals
kommun och dess medborgare. Denna vision är avsedd att vara den framtidsbild
som ska visa på riktningen för all kommunal verksamhet. Visionen ska vara
utgångspunkt för lokal utvecklingsstrategi, ekonomisk långsiktsplanering,
fullmäktiges årsbudget och mål till nämnderna, nämndernas egna
målformuleringar, verksamhetsplaner med mera. Det är viktigt att Visionen tillåts
vara kommunens exklusiva vision, så att begreppsförvirring ej riskerar att uppstå
och för att det endast ska finnas denna inriktning.
Motionärens förslag kan istället med fördel hanteras på strategisk nivå.
Lämpligast vore att inkludera de tankar som inryms i motionen i den lokala
utvecklingsstrategin. Där skulle motionens intentioner, tillsammans med andra
faktorer, utgöra basen för kommunens styrning och därmed utveckling”.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att den
lokala utvecklingsstrategin ska inrymma motionens tankar och intentioner.
Motionärens förslag kan med fördel istället för att utmynna i en landsbygdsvision
hanteras på strategisk nivå och inkluderas i den lokala utvecklingsstrategin. En bra
motion som med rätt placering får stor betydelse och som då inte riskerar bidra till
någon begreppsförvirring i samband med utarbetandet av den övergripande
kommunala visionen.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 184 att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med ordförandens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 20 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 20
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 184
Förslag till beslut 19 november 2013
Kommunchefens yttrande 11 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 27 maj 2013, § 120
Motion 8 maj 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0276/13
§ 32 forts.

Motion från Ingrid Olsson (C) om Landsbygdsvision 2040. Svar
Yrkanden
Ingrid Olsson (C), László Gönczi (MP), Jenny Breslin (S) och Lars Molin (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Ingrid Olssons m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
KF balanslista
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0504/11
§ 33

Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-MågaTallåsen-Ljusdal. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Kennet Hedman (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande
gång- och cykelväg Ljusdal- Måga- Tallåsen- Ljusdal.
I motionen föreslås att:
•

motionen utreds tillsammans med den bifallna motionen från 2009 om gångoch cykelväg på sträckan Nore-Tallåsen.

•

andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten runt sjön samtidigt utreds.

Kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till
kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 31
oktober 2011, § 233.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till
samhällsutvecklingsförvaltningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
Ljusdals kommun sitter med i den referensgrupp som tar fram underlag för
Trafikverkets länsplan. Kommunen har, genom beslut i kommunstyrelsen,
föreslagit gång- och cykelväg mellan Måga och Nore som ett högt prioriterat
objekt i planen. Därmed har kommunen gjort det som kan göras för att denna
gång- och cykelväg ska byggas i Trafikverkets regi. I och med att vägen är statlig
och investeringen ganska stor är det inte realistiskt att kommunen ska genomföra
projektet i egen regi.
Region Gävleborg har på regeringens uppdrag tagit fram en plan för den regionala
transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. En ram på preliminärt 873
miljoner kronor har tilldelats för infrastrukturinvesteringar under tolvårsperioden.
Arbetet med att ta fram förslaget har skett i dialog med kommuner, Trafikverk
och övriga aktörer inom området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0504/11
§ 33 forts.

Motion från Kennet Hedman (M) om gång och cykelväg Ljusdal-MågaTallåsen-Ljusdal. Svar
som bidrar till att oskyddade trafikanter får en säker trafikmiljö, exempelvis
passager och belysning. Förslag till ny länsplan är under framtagande och i den
finns utökade medel till just gång- och cykelvägnätet.
Ljusdals kommun har föreslagit gång- och cykelväg mellan Måga och Nore som
ett högt prioriterat objekt även i den nya planen. I kommunens föreslagna objekt
ingår även en översyn av väggeometri och topografi samt gång- och cykelväg på
väg 83, bland annat för sträckan Måga-Tallåsen.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. I sitt
övervägande skriver han att Ljusdals kommun har genom beslut i
kommunstyrelsen föreslagit gång- och cykelväg mellan Nore och Måga som ett
högt prioriterat objekt i Länsplanen. Bland kommunens föreslagna objekt ingår
även en översyn av väggeometri och topografi samt gång- och cykelväg på väg
83, bland annat för sträckan Måga-Tallåsen. Ljusdals kommun har därmed gjort
vad som kan göras för att påverka Trafikverket att bygga gång- och cykelväg på
den aktuella vägsträckningen. Ordföranden har även vid besök från Trafikverket
åkt runt i hela kommunen och påtalat behov av gång- och cykelvägar invid
Trafikverkets vägar.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 120 i enlighet med ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 21 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 21
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 120
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 november 2013
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 9 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2011, § 233
Kommunchefens skrivelse 17 oktober 2011
Motion 4 oktober 2011
Beslutsexpediering
Akt
Kennet Hedman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0261/09
§ 34

Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC
för ledamöter. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Jonny Mill med flera (SRD) har lämnat en motion om bärbar mini-PC för
ledamöterna.
I motionen yrkas att kommunens ekonomer räknar på vad det skulle kosta och om
det blir en besparing om ledamöterna i kommunfullmäktige samt nämnder erhåller
eller hyrköper mini-PC från kommunen för mandatperioden (4 år).
Tillförordnade kommunchefen remitterade på ordförandens uppdrag motionen till
kommunstyrelsen för beredning, vilket anmäldes på kommunfullmäktige den 28
september 2013,
§ 171.
Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.
IT-chefen skriver i sitt yttrande:
”De mini-PC som syftades på då motionen skrevs är inte aktuella idag utan idag är
det så kallade läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att möta
dessa behov. Inom kommunen har arbete, med att prova och testa lösningar för att
kunna ersätta handlingarna med elektroniska lösningar, pågått under lång tid.
Samtidigt har infrastrukturen för att kunna använda dessa hjälpmedel utvecklats
både från leverantörer samt inom kommunen.
Arbetet med att fortsätta införa elektroniska handlingar är positivt och flera andra
kommuner kan visa på en effektivare och förenklad dokumenthantering. Det
innebär inte en tydlig direkt besparing av kostnader eftersom utrustningen och
kringliggande teknik initialt innebär kostnader. I förlängningen medför det dock
besparingar dels genom att användare kommer kunna använda modernare teknik
som förenklar bland annat administrationen och distributionen av handlingarna.
Genom att använda digitala dokument är det även positivt för miljön då mindre
papper behöver skrivas ut och distribueras. De dokument som finns i olika
handlingar som är i färg och bilder medför dessutom bättre möjligheter att ta del
av materialet som det är presenterat i ursprungligt dokument.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0261/09
§ 34 forts.

Motion från Socialradikala Demokraterna (SRD) gällande bärbar mini-PC
för ledamöter. Svar
Eftersom det redan finns en plattform till stor del framtagen och klar för att
hantera digitala handlingar för politiker med flera så föreslår jag att beslut tas om
att finansiera införande av läsplattor istället för att använda mini-PC.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen anses besvarad. Han skriver i
sitt övervägande att den mini-PC som var tilltänkt enligt motionen inte är aktuell
idag utan nu är det läsplattor eller andra bärbara datorer som är aktuella för att
möta det efterfrågade behovet. Den plattform som behövs för att hantera digitala
handlingar för politiker är till stor del framtagen och ett kostnadsförslag till
finansiering för att införa läsplattor eller motsvarande är under framtagande.
Allmänna utskottet föreslår 3 december 2013, § 181 i enlighet med ordförandens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår 9 januari 2014, § 22 att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2014, § 22
Allmänna utskottets protokoll 3 december 2013, § 181
Förslag till beslut 19 november 2013
Kommunledningskontorets yttrande 31 oktober 2013
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2009, § 171
Tf kommunchefens skrivelse 11 juni 2009
Motion 28 maj 2009
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Evenssons m fl yrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
IT-enheten för kännedom
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0228/13
§ 35

Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande vargens
utbredning. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning
Jan Hedlund (M) och Torsten Hellström (M) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen skriver de:
”Ljusdals kommuns övergripande mål är att kommunen ska bli Hälsinglands
attraktivaste kommun med en positiv befolkningsutveckling. Många hinder finns
för att uppnå det målet och det blir allt svårare och svårare att bo och leva på
landet. Samhället planeras i allt för stor utsträckning utifrån villkoren i de stora
städerna och landsbygdsutvecklingens livsmönster och levnadsvillkor får inte
tillräcklig tyngd i rikstäckande beslut som rör landsbygden.
En fråga med stor aktualitet, som belyser svårigheten för landsbygden att få sin
röst hörd är vargen. Det handlar om antal vargar, vargarnas utbredning och lokalt
inflytande över dessa frågor. En rimlig ståndpunkt borde vara att de gröna
näringarna ska få fortsätta att utvecklas och att befolkningen på landet ska få
fortsätta att leva i samklang med djur och natur.
Det innebär att människor inte ska behöva oroa sig för varg inom bebyggelse, att
människor inte ska mista värdet av att vistas i skog och mark beroende på oro för
varg, att fäbodbruk ska kunna bedrivas, att älgen inte enbart ska vara vargföda
och att hundar ska kunna släppas utan koppel när det är tillåtet.”
Mot den bakgrunden yrkas att Ljusdals kommun tar fram en viljeinriktning, som
blir ett tydligt mål för ett lokalt ställningstagande för hur många vargar som kan få
vistas i kommunen utan att de skapar oro hos kommuninvånarna, hindrar
utvecklingen av de gröna näringarna, hindrar jakt och människors behov av att
vistas i skog och mark.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 94 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Efter samråd med jurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslås att
motionen avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2014-02-24
Diarienummer

KS 0228/13
§ 35 forts.

Motion från Torsten Hellström och Jan Hedlund (M) gällande
vargens utbredning. Svar
Juristen på SKL menar om att om man inom kommunen skulle vilja verka för att
inga vargar ska finnas eller för en minskning av antalet vargar, med olika typer av
planer och dokument, så är det sannolikt olagligt. Motionen ska avslås för att den
ligger utanför kommunens kompetens.
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att motionen
avslås. Hon skriver i sitt övervägande att juristen på SKL menar att om man inom
kommunen skulle vilja verka för att inga vargar ska finnas eller för en minskning
av antalet vargar, med olika typer av planer och dokument, så är det sannolikt
olagligt. Motionen ska avslås för att den ligger utanför kommunens kompetens.
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 6 att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 6 februari 2014, § 49 att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 6 februari 2014, § 49
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 6
Förslag till beslut 7 januari 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 22 april 2013, § 94
Motion om vargens utbredning 19 april 2013
Yrkanden
Leif Hansen (SRD): Ärendet ska återremitteras så att en viljeinriktning kan tas
fram.
Karin Jansson (MP): Motionen ska avslås.
Ärendet ajourneras. Efter två minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om att avslå motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Motionärerna
Justerare

Utdragsbestyrkande
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