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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 62 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 63 
 
Justerare 
 
Markus Evensson (S) och Maud Jonsson (FP) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. Protokollets justering sker den 25 april 2014 kl 11: 00 på kommunkansliet. 
 
§ 64 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 4 april 2014. Kungörelsen har 
ställts till varje ledamot och ersättare 4 april 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men anmält medborgarförslag får upptagas på 
dagordningen.  Kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
§ 65 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Marie Mill (SRD) ställer en fråga om kommunens närvaro vid mark- och vattendomstolens 
huvudförhandlingar gällande Fortums begäran om att få bygga om Edeforsens kraftverk. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan. 
 
Kennet Hedman (M) ställer en fråga om omsorgsnämndens budget. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan. 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om öppettider på Kläppa ungdomsgård. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar på frågan.
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 66 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lägsta anbud på 9 357 650 kronor antas. 
 
2. 11 358 691 kronor anslås för tillbyggnad av Färila skola. 
 
3. Pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad och 

renovering. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2013, § 140 att projektering och 
upphandling av en tillbyggnad av Färila skola inleds så snart som möjligt. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud ligger på 
9 357 650 kronor. 
 
Projekteringen av tillbyggnaden har kostat 772 000 kronor, bygglov 41 000 
kronor, sidoentreprenader 289 000 kronor, besiktningskostnader beräknas till 
150 000 kronor. På projekterings-, bygglovs-, och sidoentreprenad-, 
besiktningskostnader och lägsta anbudet ska också läggas sex procent för 
oförutsedda kostnader. Tillkommer gör också en procent på byggkostnader för 
konstnärlig utsmyckning. Total summa blir 11 358 691 kronor.  
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 18 mars 2014, § 60 att lägsta anbud på 
9 357 650 kronor antas, att 11 358 691 kronor anslås för tillbyggnad av Färila 
skola och att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för 
ombyggnad och renovering. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 april 2014, § 92 i enlighet med samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 92 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 60 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 14 mars 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 140 
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  Diarienummer 
  KS 0257/13 
 
§ 66 forts. 
 
Tillbyggnad av Färila skola 
 
Yrkanden  
 
Malin Ängerå (S), Leif Persson (S), László Gönczi (MP), Ingrid Olsson (C), 
Yvonne Oscarsson (V), Marie Mill (SRD), Kennet Hedman (M), Lars Björkbom 
(KD) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Malin Ängerås m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Reservation 
 
Leif Hansen (SRD), Thomas Wandel (SRD) och Marie Mill (SRD) meddelar att 
de tänker lämna in en skriftlig reservation med anledning av att en anteckning till 
protokollet inte medgetts av ordföranden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Utbildningsnämnden fk 
Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0026/11 
 
§ 67 
 
Antagande av detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
  
1. Detaljplanen för del av fastigheten Hybo 12:1 samt Hybo 12:3 med flera 

antas. 
 
 

Sammanfattning  
 
Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden gav den 18 juni 2008, § 110 dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda ny detaljplan innebärande en 
utökning av kvartersmark för bostäder i det aktuella området. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 12 november 2013, § 244 att sända ut 
planförslaget på samråd. Planförslaget var under perioden 13 november 2013 till 
10 december 2013 utställt för samråd. 
 
Planförslaget reviderades efter samrådet och har sedan ställts ut under tiden 17 
januari 2014 till och med 14 februari 2014. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av markens 
användning från allmän plats till kvartersmark för bostadsändamål. På så sätt 
möjliggörs byggnation på mark som i gällande plan betecknas som allmän plats. 
Från början ingick enbart fastigheten Hybo 12:3 samt del av Hybo 12:1 i 
planområdet. Planförslaget reviderades dock efter samrådet till att även omfatta 
del av fastigheten Hybo 2:63 samt hela Hybo 2:59. 
 
Samtliga yttranden som inkom under samrådstiden finns att tillgå i samrådsredo-
görelsen. Under utställningstiden har endast länsstyrelsen yttrat sig.  
 
Detaljplanen kan därmed antas. Planen antas av kommunfullmäktige eftersom 
planarbetet bedrivs enligt normalt förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 83 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 mars 2014, § 42 
Antagandehandlingar 10 mars 2014 
 
Yrkanden 
 
Björn Mårtensson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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 Diarienummer 
  KS 0026/11 
 
§ 67 forts. 
 
Antagande av detaljplan för kvartersmark i Hybo 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0131/14 
 
§ 68 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Redovisningen godkänns. 
 
2.  Kommunfullmäktige uttalar att kommunstyrelsen bör eftersträva att motioner  
 och medborgarförslag ska behandlas inom ett år. 
 
Sammanfattning  
 
För kommunfullmäktiges kännedom finns förteckning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2014, § 93 
Förteckning 24 mars 2014  
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Kommunfullmäktige uttalar att kommunstyrelsen bör 
efterstäva att motioner och medborgarförslag ska behandlas inom ett år. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 
redovisningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsens beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0397/13 
 
§ 69 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
För fjärde kvartalet 2013 fanns sju ej verkställda beslut att rapportera. Det innebär 
att det är sju personer som fått vänta mer än tre månader på verkställighet på 
ansökan om vård- och omsorgsboende (vobo). 
 
Samtliga ärenden var med vid rapporteringstillfället tredje kvartalet. 
 
Fem av ärendena har bifallsbeslut sedan maj 2013. Tre av dessa personer (varav 
två makar) söker vobo på Furugården i Los. Makarna har inte kunnat erbjudas 
lägenhet på grund av avsaknad av lägenhet. En av makarna vistas på 
korttidsboende i väntan på vobo. Den tredje personen har erbjudits boende på 
annan ort men tackat nej då det är Furugården som önskas. Personen ifråga vistas 
på korttidsboende i väntan på vobo. 
 
Senast en lägenhet fördelades på Furugården var i november 2013. Den 
lägenheten erbjöds en person som fanns med vid förra rapporteringstillfället och 
hade väntat längre. 
 
De andra två personerna med beslut från maj (sambor) har tackat nej till erbjudna 
lägenheter vid två tillfällen.  
 
Två ärenden med bifallsbeslut från juni rapporteras i denna rapport och ett av 
dessa ärenden verkställdes den 16 januari 2014. Personen ifråga vistades på 
korttidsplats under väntetiden. Kunderna i det andra ärendet har tackat nej till 
erbjuden lägenhet i augusti 2013 och är för närvarande i ordinärt boende med 
dagliga hemtjänstinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 21 januari 2014, § 96 
Allmänna utskottets protokoll 11 mars 2014, § 40 
Omsorgsnämndens protokoll 13 februari 2014, § 24 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 30 januari 2014  
Rapportering ej verkställda beslut 31 januari 2014 
 
Beslutsexpediering: Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0129/14 
 
§ 70 
 
Interpellation från Maj Britt Tönners (C) till kommunstyrelsens ordförande 
om turistinformationen 2014. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maj-Britt Tönners (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande turistinformationen 2014: 
 
”Efter att ha tagit del av centrumutvecklarens utvärdering av turistinformationen 
2013, där många frågeställningar har kommit fram och även förslag till lösningar, 
undrar jag hur det blir denna sommar och även framledes. 
 
Handeln, turister och även invånarna har varit positiva till turistsatsningen i 
centrala Ljusdal. En offentlig toalett i Ljusdal efterfrågas, har den frågan utretts? 
Säsongsperioden som var mellan 26 juni – 17 augusti 2013 upplevdes vara för 
kort och inlagd för sent. Det vore väl också bra att det finns någon information 
under andra tider som exempelvis vid jullov, sport- och påsklov. 
 
Skyltar som visar var turistinformationen finns, är viktig, och möjlighet att ha en 
uteplats vid bra väder.” 
 
Maj-Britt Tönners ställer följande frågor: 
 
1. Central turistinformation i Ljusdal i sommar, hur är det tänkt? 
2. Offentlig toalett i Ljusdal, har det utretts, och hur blir det? 
3. Säsongsperioden, hur lång och under vilka tider blir det? Vilka kommer att  
    var informatörer, och vem kommer att ha huvudansvaret? 
4. Kommer det upp skyltar som visar var turistinformationen är?  
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) har svarat på frågorna: 
 
”1. Det finns en lösning på central turistinformation i Ljusdal och Färila efter 
förslag från besöksstrategigruppen och Destination Järvsö är ansvarig, men det 
kommer mer information om lösningen innan april månads slut, det är inte 
färdigförhandlat. 
 
2. Generellt är sommarsäsongen mellan 1 juni och 31 augusti, dock kommer de 
flesta av våra besökare i juli och augusti. I Ljusdal och Färila kommer 
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 Diarienummer 

  KS 0129/14 
 
§ 70 forts. 
 
Interpellation från Maj Britt Tönners (C) till kommunstyrelsens 
ordförande om turistinformationen 2014. Svar 
 
turistformationen vara klara till midsommarveckan och vara öppet fram till sista 
augusti. Innan midsommar kommer personerna som ska jobba att få utbildning, 
studiesök och tillsammans med turistbyråpersonalen göra i ordning lokalerna med 
information till besökarna. Dessa personer kommer även att vara med på 
aktiviteter som Ljusdals cupen, Exte masters, Mittia mässan, Färila veckan osv. 
Huvudansvaret för turistinformationen kommer att vara på Destination 
Järvsö AB som har det kommunala uppdraget att driva Ljusdals kommuns 
Turistbyrå. 
 
3. Skyltar kommer att sättas upp längs med riksvägarna i dialog med Gata & Park 
och trafikverket samt om det finns skyltfönster i Ljusdal och Färila där 
turistinformationen ska vara. 
 
4. Man har utrett planerna på offentlig toalett i Ljusdals centrum men det ryms 
inte inom budget i nuläget, i stället är det tänkt med utökad öppettid till klockan 
23:00 i Resecentrum.” 
 
Maj-Britt Tönners (C) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg av Maj-Britt Tönners (C), Leif Persson 
(S), Lars Molin (M), Maud Jonsson (FP), Yvonne Oscarsson (V, Helena Brink 
(C), Harald Noréus (FP), Björn Mårtensson (S) och Malin Ängerå (S). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maj-Britt Tönners 
Leif Persson 
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 Diarienummer 
   KS 0466/12 
 
§ 71 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att medborgarförslaget beaktas i den 

fortsatta centrumplaneringen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande Ljusdals 
centrum. Förslagsställarna föreslår att Ljusdals kommun snarast möjligt tar fram 
en centrumplan för Ljusdal i syfte att prioritera, förnya och utveckla stadskärnan 
samt att ambitionerna kring handelsutveckling flyttas från Östernäs till 
centrumområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012, § 206 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Närljus och 
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 
 
Stiftelsen NärLjus skriver i sitt yttrande att uppdraget de har gällande Östernäs är 
att ha kontakter med intressenter för etablering och sitta med i kommunens 
styrgrupp.  
 
Stiftelsen NärLjus är positiv till utveckling av Ljusdals centrum med syfte att 
stärka befintlig handel och underlätta nyetableringar. Östernäs ökar möjligheterna 
till en förtätning av nuvarande centrum. I stället för ett långt utsträckt centrum blir 
det nu en mer sammanhållen handelsyta. Stor betydelse för tillgängligheten till 
området är gångtunnel och planfri korsning. Östernäsområdet innebär en 
möjlighet att utveckla centrumhandeln och minska riskerna för etablering av 
externa köpcentra.  Flera intressenter för etablering på Östernäs finns och 
slutförhandlingar pågår. För att Ljusdal ska utvecklas är det självklart att vi ska 
stötta och hjälpa intressenter som vill investera och etablera sig i Ljusdal.  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har 
ett avtal med Peab om ett gemensamt arbete i syfte att utveckla ett handelsområde 
på Östernäs. Detta avtal gäller till och med den 31 december 2014. Samhälls-
utvecklingsförvaltningen har ett uppdrag att arbeta i enlighet med detta avtal. 
 
Medborgarförslaget beskriver Östernäs som ett externhandelsområde. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen delar inte denna uppfattning. En uttalad  
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 Diarienummer 

   KS 0466/12 
 
§ 71 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
    
ambition är att binda samman områdena på respektive sidor av bangården och 
Lidls etablering kan ses som en del i detta. 
 
Beträffande centrumområdet norr om bangården kommer nya möjligheter till 
förändring och utveckling att finnas om kommunen övertar väghållaransvaret för 
Norra Järnvägsgatan/väg 84 i enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats 
mellan kommunen, Trafikverket och Region Gävleborg. 
 
Kommunstyrelsens förre ordförande Roland Bäckman föreslår att 
medborgarförslaget avslås. I sitt övervägande skriver han att när det gäller 
ambitionen med Östernäs har kommunen ett avtal med PEAB som ska utveckla 
ett handelsområde. 
 
Intressenter finns för etablering på området och slutförhandlingar inför 
avtalsskrivning pågår. Östernäs är inget externområde utan här finns en uttalad 
ambition att binda samman respektive sidor av bangården till ett centrum. Lidls 
etablering kan ses som en början på denna ambition. Etableringar i gamla Kährs är 
också viktiga för utvecklingen i området. När det gäller centrumområdet norr om 
bangården kommer nya möjligheter till utveckling att skapas om kommunen 
framgenom tar över ansvaret för väghållningen efter Norra Järnvägsgatan, i 
enlighet med den avsiktsförklaring som tecknats mellan Ljusdals kommun, 
Trafikverket och Region Gävleborg. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 21 januari 2014, § 13 att medborgar-
förslaget bifalles såtillvida att medborgarförslaget beaktas i den fortsatta 
centrumplaneringen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 april 2014, § 96 att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 96 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 21 januari 2014, § 13 
Förslag till beslut 9 december 2013 
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 27 september 2013 
Närljus yttrande 30 november 2012 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 206 
Medborgarförslag 29 oktober 2012  
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 Diarienummer 
  KS 0466/12 
 
§ 71 forts. 
 
Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum 
 
Yrkanden 
 
Marie Mill (SRD), Kenneth Forssell (V), Malin Ängerå (S) och Lars Molin (M): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till medborgarförslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Marie Mills m fl yrkande. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
KS beredning 
KF balanslista 
Samhällsutvecklingsförvaltningen f k 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0410/13 
 
§ 72 
 
Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den 
lokala skogs- och träindustrins historia 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för 

att belysa förutsättningarna för ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av 
ett skogs- och träindustriellt besökscentrum. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att Ljusdals kommun, i samarbete med andra (exempelvis Region 
Gävleborg, träindustrin och Ljusdalsbygdens museum), genomför ett projekt med 
en samlad turistisk satsning på den lokala skogs- och träindustrins historia, med 
utgångspunkt från Östernäs, men också inbegripande till exempel flottningsleder 
med mera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 181 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för 
yttrande. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att tanken att det i Ljusdals kommun skulle 
erbjudas ett intressant och innehållsrikt besökscentrum med skogs- och träindustri, 
historisk och nutida, är spännande. En inledande enklare beredning bör företas, 
vilken skulle kunna leda vidare till ett mer traditionellt utredningsuppdrag. 
 
Kommunchefen föreslår att han ges i uppdrag att genomföra en inledande enklare 
beredning, vilken skulle kunna leda vidare till ett mer traditionellt 
utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och träindustriellt 
besökscentrum i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Oscarsson föreslår att 
medborgarförslaget bifalles såtillvida att en enklare beredning genomförs för att 
belysa förutsättningarna för ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett 
skogs- och träindustriellt besökscentrum. Hon skriver i sitt övervägande att för 
Östernäsområdet finns redan antagna detaljplaner som anger vilka verksamheter 
som kan vara aktuella för området. Det är därför viktigt att avgränsa och klargöra 
vad i medborgarförslaget som kan ingå i ett eventuellt utredningsuppdrag. 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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  Diarienummer 
    KS 0410/13 
 
§ 72 
 
Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk 
satsning på den lokala skogs- och träindustrins historia 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 8 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att en enklare beredning genomförs för att belysa förutsättningarna för 
ett utredningsuppdrag gällande inrättandet av ett skogs- och träindustriellt 
besökscentrum. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 april 2014, § 98 att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med allmänna utskottets förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 98 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 8 
Förslag till beslut 8 januari 2014 
Kommunchefens yttrande 10 december 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2013, § 181 
Medborgarförslag 17 september 2013  
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Björn Mårtensson (S), Leif Hansen (SRD), László Gönczi 
(MP) och Torsten Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl  
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
Balanslista kf 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0526/12 
 
§ 73 
 
Medborgarförslag gällande rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning genomförs för att 

utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda 
rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 

 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2012, § 237 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning 
genomförs för att utreda förutsättningarna för att erbjuda kommunens alla 
tillsvidareanställda rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 
Han skriver i sitt övervägande att en viktig framtidsfråga för vår kommun, precis 
som för många andra kommuner, är att ingen kommunalt anställd ska behöva 
arbeta oönskad deltid. En utredning med en ekonomisk bedömning bör 
genomföras där även en inventering av efterfrågan av utökad tjänstgöring bör 
ingå. 
 
En framtida modell för att undvika oönskad deltid ska bygga på de förutsättningar 
som gäller för vår kommun. 
 
Allmänna utskottet föreslår 11 februari 2014, § 23 att medborgarförslaget bifalles 
såtillvida att en utredning genomförs för att utreda förutsättningarna för att 
erbjuda kommunens alla tillsvidareanställda rätt till heltid och möjlighet till deltid. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 april 2014, § 99 att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med allmänna utskottets förslag. 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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  Diarienummer 
    KS 0526/12 
 
§ 73 
 
Medborgarförslag gällande rätt till heltid och möjlighet till deltid 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 99 
Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2014, § 23 
Förslag till beslut 3 februari 2014 
Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2012, § 237 
Medborgarförslag 30 november 2012 
 
Yrkanden 
 
Stina Michelson (S), Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Kenneth Forssell (V) 
och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Stina Michelsons m fl yrkande under proposition och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställarna 
Ks beredning 
KF balanslista 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0051/13 
 
§ 74 
 
Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten 
som audio-fil 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås. 

 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
nämndernas och utskottens sammanträden spelas in som audio-filer och görs 
tillgängliga på kommunens hemsida (gäller inte sekretessbelagda ärenden). Detta 
skulle göra att medborgarna i kommunen själva kan bilda sig en uppfattning om 
nämndernas och utskottens arbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 43 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsutskottet, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet skriver i protokoll från den 16 april 2013, § 101 att 
eftersom utskottens sammanträden är slutna så ska dessa inte spelas in på audio-
fil. 
 
Utbildningsnämnden ställer sig i protokoll från den 12 juni 2013, § 79 negativa till 
medborgarförslaget. 
 
Omsorgsnämnden föreslår i protokoll från den 24 oktober 2013, § 213 att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Han skriver 
i sitt övervägande att utbildningsnämnden är negativ till förslaget, 
omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås och 
samhällsutvecklingsutskottet skriver i ett yttrande att eftersom utskottens 
sammanträden är slutna ska dessa inte spelas in på ljudfil. 
 
Att göra ljudinspelningar kräver dessutom stora personella insatser som i 
dagsläget är svåra att prioritera. Nämndsammanträden och kommunstyrelse är 
öppna för allmänheten, dock inte utskottssammanträden. 
 
Allmänna utskottet föreslår 14 januari 2014, § 7 att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 3 april 2014, § 95 att medborgarförslaget avslås. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-04-14 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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  Diarienummer 
                      KS 0051/13 
 
§ 74 forts. 
 
Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens 
möten som audio-fil 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 april 2014, § 95 
Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2014, § 7 
Förslag till beslut 9 december 2013 
Omsorgsnämndens yttrande 24 oktober 2013, § 213 
Utbildningsnämndens yttrande 12 juni 2013, § 79 
Samhällsutvecklingsutskottets yttrande 16 april 2013, § 101 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2013, § 43 
Medborgarförslag 31 januari 2013 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S), Leif Hansen (SRD), Kenneth Forssell (V) och Kennet Hedman 
(M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Mill (SRD), Bertil Skoog (FP), Harald Noréus (FP), Karin Jansson (MP) 
och László Gönczi (MP): Medborgarförslaget bifalles så till vida att nämndernas 
öppna möten spelas in. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Malin Ängerås m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Malin Ängerås m fl yrkande, Nej-röst för Marie Mills m fl yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Med 32 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige 
beslutat bifalla Malin Ängerås m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Nämnderna för kännedom 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0159/14 
 
§ 75 
 
Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone 
Bangers väg 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslår att losbon Sone 
Banger hedras av kommunen genom att Brattbergavägen i Los byter namn till Sone Bangers 
väg. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Ks beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0046/14 
 
§ 76 
 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Tommy Borg (S) väljs till ny ersättare i valnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Peter Engdahl (S) har valts till ledamot och ordförande i valnämnden. Eftersom 
han tidigare var ersättare i valnämnden måste ett fyllnadsval ske. 
 
Leif Persson (S) föreslår att Tommy Borg (S) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Den valde 
 
 


	§ 66  Tillbyggnad av Färila skola
	§ 67  Antagande av detaljplan för kvartersmark i Hybo
	§ 68  Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2014
	§ 69  Ej verkställda beslut enligt SoL
	§ 70  Interpellation från Maj Britt Tönners (C) till kommunstyrelsens ordförande om turistinformationen 2014. Svar
	§ 71  Medborgarförslag gällande att satsa på Ljusdals centrum
	§ 72  Medborgarförslag gällande projekt med samlad turistisk satsning på den lokala skogs- och träindustrins historia
	§ 73  Medborgarförslag gällande rätt till heltid och möjlighet till deltid
	§ 74  Medborgarförslag om att spela in nämndernas och utskottens möten som audio-fil
	§ 75  Medborgarförslag gällande namnbyte på Brattbergavägen i Los till Sone Bangers väg
	§ 76  Fyllnadsval av ersättare i valnämnden

