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Sammanträdesdatum

2017-03-27

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, måndagen den 27 mars 2017 kl 18:00-21:35

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2

Ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Kommunrevisionens ordförande Roland Bäckman (S) § 22
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård § 21-49
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Marie-Louise Hellström och Markus Evensson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2017-04-04, kl 09:30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Karin Höglund

Ordförande
Björn Brink
Justerare
Marie-Louise Hellström och Markus Evensson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Karin Höglund
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-04-27

§§ 21-49
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Kommunfullmäktige

2017-03-27

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Justerandes signatur

Björn Brink (C), Ordförande
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Marit Holmstrand (S)
Stina Michelson (S)
Örjan Fridner (S) § 21
Jenny Breslin (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Irene Jonsson (S)
Vanja Isaksson (S) tjg ers
Mostafa Touil (S) tjg ers § 21-33
Ove Schönning (S) tjg ers § 22-49
Olle Fack (C)
Ingrid Olsson (C)
Tommy Olsson (C) tjg ers
Harald Noréus (L)
Maud Jonsson (L)
Mia Sparrow (L)
Lars Björkbom (KD)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Sune Frost (MP) tjg ers
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)
Jan Hedlund (M)
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-)
Lars G Eriksson (SD)
Mikael Olsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Jan Anders Elisasson (V)
Stig Andersson (V)
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Kommunfullmäktige

2017-03-27

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17
mars 2017. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och
ersättare 17 mars 2017 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är
kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens
sammanträde anmälda en avsägelse, en motion och två
medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Ordföranden meddelar att beslut är fattat i följande delegerade
medborgarförslag:
• Medborgarförslag om att förenkla riksfärdtjänsten till
Hudiksvall. Dnr 415/2016. Omsorgsnämnden har
beslutat att avslå medborgarförslaget.
• Medborgarförslag över parkanläggning utanför badhuset i
Färila. Dnr 286/2015. Kommunstyrelsen har beslutat att
avslå medborgarförslaget.
Länsstyrelsen har beslutat att utse Jan Anders Eliasson (V) till ny
ledamot i kommunfullmäktige, Emma Jonsson (V) till ny
ersättare i kommunfullmäktige och Ramin Maihamparast (V) till
ny ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller till och med 14
oktober 2018.
Ledamöternas korta frågor
Yvonne Oscarsson (V) svarar på en tidigare fråga från
Marie-Louise Hellström (M) gällande förändringar i Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).
László Gönczi (MP) ställer en fråga om den hearing kring
järnvägsterminal som nyligen hållits.

Justerandes signatur
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2017-03-27

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på
frågan.
Markus Evensson (S) ställer en fråga om lokaler för
kvinnojouren Viljan.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V)
svarar på frågan.
László Gönczi (MP) ställer en fråga om
kommunledningens vilja till att anordna en hearing kring
timmerterminalfrågan.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på
frågan.
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om förändringar i
ledningsorganisationen på Slottegymnasiet.
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) är
inte närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde och
kan därmed inte svara på frågan.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2017-03-27

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 21

Dnr 00286/2016

§ 22

Dnr 00457/2016

Riktlinjer styrdokument Ljusdals kommun ............................................................. 7
Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande granskning avseende Arvoden och
ersättningar till förtroendevalda ............................................................................. 9
§ 23

Dnr 00486/2016

Fastställande av verksamhetsområdet för kommunal VA, Öjebergets Norra
bebyggelseområde ............................................................................................. 12
§ 24

Dnr 00035/2017

Hantering av tillstånd gällande explosiva varor.................................................... 14
§ 25

Dnr 00475/2016

Byte av reningsanläggning i Färila Simhall .......................................................... 15
§ 26

Dnr 00293/2015

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen
vid ett sammanträde med fullmäktige- genomförandeplan .................................. 17
§ 27

Dnr 00386/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering av Ridhuset, Ljusdal. Svar20
§ 28

Dnr 00119/2016

Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida likställd behandling ska
tillämpas eller inte mellan de båda nybildade partiföreningarna LB och SRD. Svar23
§ 29

Dnr 00009/2016

Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och Peter Engdahl (S) gällande
ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning. Svar
26
§ 30

Dnr 00036/2016

Medborgarförslag gällande planförslag på Östernäsområdet, Gamla Stan och
Folkparksområdet. Svar ...................................................................................... 29
§ 31

Dnr 00223/2010

Medborgarförslag gällande att ge kommunens medborgare möjlighet att lämna in
interaktiva medborgarförslag. Svar
31
§ 32

Dnr 00451/2014

Medborgarförslag om att kommunledningen medverkar i kvartalmöten med Ramsjö
Bygderåd. Svar ................................................................................................... 34
§ 33

Dnr 00041/2014

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i
skolor och förskolor i Ljusdals kommun. Svar...................................................... 36
§ 34

Dnr 00361/2015

Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat utomhusbad på Östernäs. Svar
........................................................................................................................... 39
§ 35

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna ............................................. 41
§ 36

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet om sökning av ny kommunchef .............. 42
§ 37

Justerandes signatur

Dnr 00539/2016
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Sammanträdesdatum

2017-03-27

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Maria Sellberg (V). Fyllnadsval av
ersättare.............................................................................................................. 43
§ 38

Dnr 00534/2016

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning efter Jonny Mill
(LB) ..................................................................................................................... 44
§ 39

Dnr 00014/2017

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen och ersättare som gruppledare efter
Kenneth Forssell (V) ........................................................................................... 46
§ 40

Dnr 00059/2017

§ 41

Dnr 00150/2017

Avsägelse från Henriette Estebring (KD) som ersättare i kommunfullmäktige ..... 47
Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens
museum) för år 2017 ........................................................................................... 48
§ 42

Dnr 00151/2017

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens
museum för år 2017 ............................................................................................ 49
§ 43

Dnr 00152/2017

Fyllnadsval av revisorsersättare för granskning av stiftelsen Stenegård .............. 50
§ 44

Dnr 00153/2017

Fyllnadsval av revisorsersättare för granskning av Albert Vikstens donationsfonds
förvaltning och räkenskaper ................................................................................ 51
§ 45

Dnr 00154/2017

Fyllnadsval av revisorer för granskning av studieförbundens räkenskaper för
verksamheten ..................................................................................................... 52
§ 46

Dnr 00172/2017

Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi ........................................ 53
§ 47

Dnr 00162/2017

Avsägelse från Emma Lindberg (S) som ersättare i kommunfullmäktige ............. 54
§ 48

Dnr 00156/2017

Medborgarförslag gällande inköp av arbetsskor till de som jobbar inom hemtjänsten
........................................................................................................................... 55
§ 49

Dnr 00164/2017

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i utlandstjänst ................... 56

Justerandes signatur
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§ 21

2017-03-27

Dnr 00286/2016

Riktlinjer styrdokument Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunens
styrdokument.
Styrdokument är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem och
fungerar som ett verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut.
Styrdokument upprättas av alla verksamheter och på olika nivåer inom
organisationen. Styrdokument behövs för att tydliggöra ansvarsfördelning,
önskvärd utveckling inom kommunens ansvarsområden, önskvärda
beteenden inom den kommunala verksamheten och önskvärda beteenden hos
de som bor och verkar i kommunen.
Syftet med att fastställa riktlinjer för kommunens styrdokument är att öka
genomslaget för den politiska viljan samt att säkerställa likvärdighet och
rättssäkerhet i utförandet av myndighetens verksamhet. Syftet är även att få
en systematiserad struktur som även visar styrdokumentens sammanhang
och inbördes förhållande. Slutligen är även syftet att reglera
styrdokumentens utformning, formalia och tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 32
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 januari 2017
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 5
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 216
Kommunstyrelsens protokoll 3 november 2016, § 256
Utredningsenhetens skrivelse 4 oktober 2016
Förslag till riktlinjer för Ljusdals kommuns styrdokument 4 oktober 2016
Yrkanden
Lars Molin (M) och Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 21 forts.

2017-03-27

Dnr 00286/2016

Riktlinjer styrdokument Ljusdals kommun
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

2017-03-27

Kommunfullmäktige

§ 22

Dnr 00457/2016

Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande
granskning avseende Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yttrandet godkänns.
2. Demokratiberedningen får i uppdrag att se över arvodesreglementet i sin
helhet. Beslut om nytt arvodesreglemente ska kunna fattas av
kommunfullmäktige senast i mars 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna lämnar rekommendationer och här i yttrandet lämnas
förslag på åtgärder som kommentarer:

Justerandes signatur

•

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Ljusdals kommun struktureras och förtydligas för att göra det
mer lättillgängligt och förståeligt.
Kommentar: Arvodesreglementet är otydligt och svårtolkat.
Därför bör uppdrag lämnas för att se över reglementet i sin
helhet. Den senaste översynen gjordes av Valberedningen inför
nuvarande mandatperiod. Under innevarande mandatperiod har
en Demokratiberedning inrättats vilken har fått i uppdrag att se
över arvodessystemet för förtroendevalda.
Lämpligen bör Kommunfullmäktige ge någon av dessa i
uppdrag att se över arvodesreglementet i sin helhet.

•

Rutiner för årlig uppdatering av inkomstuppgifter fastställs.
Kvalitetskrav på underlag bör för övrigt vara tydliga.
Kommentar: Översyn bör göras av rutiner för inhämtande av
årliga inkomstuppgifter.

•

Rutiner för utbetalning av arvoden fastställs. Av rutinen kan
framgå vilka kontroller som ska utföras och vem som är
ansvarig.
Kommentar: Översyn bör göras av rutiner för utbetalning av
arvoden.

Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts.

2017-03-27

Dnr 00457/2016

Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande
granskning avseende Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
• Grunder för arvoden och andra ersättningar för förtroendeuppdrag i de
kommunala bolagen fastställs av Ljusdals kommun i enlighet med
ägardirektiv.
Kommentar: Idag fastställs på årsstämma att kommunens reglemente för
arvoden gäller för respektive bolag. Detta bör tydliggöras i enlighet med
rekommendationen och skrivas in i ägardirektiv.
Kommunstyrelsen beslutade 2 mars 2017 att ge kommunchefen i uppdrag att
se över rutiner för årlig uppdatering av inkomstuppgifter, att se över
utbetalningslista för förtroendevalda samt se över rutiner för granskning av
utbetalningar. Kommunchefen fick också i uppdrag att vid översyn av
ägardirektiv till bolagen tydliggöra hur arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda fastställs.
Kommunrevisionens ordförande Roland Bäckman (S) föredrar granskningen
avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Jäv
Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 51
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 17
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 januari 2017
Revisionens skrivelse 26 oktober 2017
Revisionsrapport 26 oktober 2017
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§ 22 forts.

2017-03-27

Dnr 00457/2016

Yttrande över revisionsrapport från PWC gällande
granskning avseende Arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Yrkanden
Björn Brink (C): Demokratiberedningen får i uppdrag att se över
arvodesreglementet i sin helhet. Beslut om nytt arvodesreglemente ska fattas
av kommunfullmäktige senast i mars 2017.
Lars Molin (M), Leif Hansen (-) och Maria Molin (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Revisionen
Demokratiberedningen för verkställande
Kommunchefen för verkställande
KLK balanslista

Justerandes signatur
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§ 23

2017-03-27

Dnr 00486/2016

Fastställande av verksamhetsområdet för kommunal
VA, Öjebergets Norra bebyggelseområde
Kommunfullmäktige beslutar
1. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten, delområde Norra
Öjeberget, fastställs i enlighet med karta och fastighetsförteckning. Karta
gäller över fastighetsförteckning.
2. Fastställa verksamhetsområde för kommunalt spillvatten, delområde
Norra Öjeberget, i enlighet med karta och fastighetsförteckning. Karta
gäller över fastighetsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Med Öjebergets Norra bebyggelseområde avses bebyggelsen, med främst
boende och annan service i anslutning till Järvsöbackens norra nedfarter.
Bebyggelsen på Öjebergets Norra del består i dagsläget av tre
bebyggelseområden, vilka består av Alpbyns stugby, Campingen och
Vandrarhem samt Topresorts område. Alla dessa områden är belägna utanför
verksamhetsområdet för kommunalt VA. Dock är bebyggelsen ansluten till
kommunalt VA, men i form av två föreningar, vilka har en anslutningspunkt
och sedan ett internt distributionsnät. Idag finns problem med kapaciteten på
det interna nätet för att klara av den bebyggelse som sker samt att området
uppfyller kraven enligt lagen om Allmänna Vattentjänster (SFS 2006:412),
att omfattas av kommunalt verksamhetsområdet.
De byggnader som tillhör Järvsöbacken AB är även de belägna utanför
verksamhetsområdet för kommunalt vatten. Fastigheten de ligger på är idag
anslutna med egen förbindelsepunkt, likvärdet med fastighet inom
verksamhetsområdet. Nytt verksamhetsområde bör infatta även dessa
byggnader.
Det finns utbyggnadsplaner i anslutning till Topresorts område samt ett
område mellan campingen och Topresort. Dessutom finns ett område mellan
skidythyrningen och Alpbyn som är detaljplanelagt för bostadsbebyggelse.
Ett verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen har skyldighet
att tillhandahålla vattentjänster till fastighetsägare. Verksamhetsområdet
definieras genom utmärkning i kartmaterial samt förteckning över de
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§ 23 forts.

2017-03-27

Dnr 00486/2016

Fastställande av verksamhetsområdet för kommunal
VA, Öjebergets Norra bebyggelseområde
fastigheter som ingår. Det är kommunen som, enligt 6 § lagen om Allmänna
Vattentjänster har skyldighet att fastställa verksamhetsområden.
Gränsdragningarna för de nya verksamhetsområdena är gjorda så att de
fastigheter som idag är anslutna eller i framtiden kan få anslutning till en
nyttighet finns med.
För stora fastigheter eller fastigheter som består av flera skiften gäller att
endast den del som finns med inom verksamhetsområdets gränser, enligt
tillhörande kartmaterial, har rätt tillanslutning. Vid styckning eller byte av
fastighetsbeteckning gäller gränsdragning på karta över
fastighetsförteckning. Alla berörda fastighetsägare har i juni 2016 fått ett
informationsbrev gällande arbetet med framtagande av verksamhetsområde,
inklusive ett kartmaterial över föreslaget område samt principen för
uttagande av anläggsavgift. Inga synpunkter eller frågor har inkommit till
Ljusdal Vatten AB.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 60
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 29
Skrivelse från Ljusdal Vatten AB 5 januari 2017
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Olle Fack (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Ljusdal Vatten AB för verkställande
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§ 24

2017-03-27

Dnr 00035/2017

Hantering av tillstånd gällande explosiva varor
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH) övertar tillståndsgivning
samt tillsynen i den del som rör explosiva varor enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (2010: 1011). I övertagandet ingår även
förändring av taxor enligt KFSH:s framtagna modell.
Sammanfattning av ärendet
Idag hanteras förhållandevis få ärenden rörande explosiva varor i
Hälsingland. I Ljusdal cirka tio ärenden per år.
För att höja och vidmakthålla kompetensen för den personal som handlägger
dessa ärenden har räddningstjänsterna i Hälsingland utrett möjligheterna att
uppdra till en organisation att svara för tillståndsgivningen samt tillsynen
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010: 1011) i den del som
rör explosiva varor.
Kommunalförbundet södra Hälsingland har då erbjudit sig att överta all
tillståndsgivning samt efterföljande tillsyn i hela Hälsingland enligt KFSH:s
framtagna taxemodell.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 62
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 22
Myndighetsnämndens protokoll 24 november 2016, § 70
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för verkställande
KLK balanslista

Justerandes signatur
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§ 25

2017-03-27

Dnr 00475/2016

Byte av reningsanläggning i Färila Simhall
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till kommunstyrelsen anslås 4,9 miljoner kronor för byte av
reningsanläggning samt renovering av lokalerna.
Sammanfattning av ärendet
Färila simhall har akut behov av att byta ut den gamla reningsanläggningen.
Anläggningen har sedan starten 1971 endast genomgått smärre
moderniseringar 1986 och 1994. Komponenterna i reningsanläggningen är
uttjänta och reservdelar nästintill omöjliga att frambringa.
Ytskikten i serviceutrymmena är förstörda av kemikalier som används i
reningsprocessen och behöver ersättas i samband med bytet. Armaturer bör
ersättas till ledbelysning i samband med renoveringen i
energieffektiviseringssyfte.
Kostnaderna beräknas uppgå till 4,9 miljoner kronor.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår:
1. 4,9 miljoner kronor anslås för byte av reningsanläggning samt renovering
av lokalerna.
2. Medel tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad
och renovering, från kommunstyrelsens konto till förfogande för ökade
hyreskostnader samt justeras i budgetram för kommande år.
3. Samhällsutvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utföra åtgärden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 29
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 1
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 januari 2017
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 forts.

2017-03-27

Dnr 00475/2016

Byte av reningsanläggning i Färila Simhall
Yrkanden
Per-Gunnar Larsson (S), László Gönczi (MP), Yvonne Oscarsson (V) och
Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Per-Gunnar
Larssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

2017-03-27

Dnr 00293/2015

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med
fullmäktige- genomförandeplan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Genomförandeplanen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att allmänheten får ställa frågor om
årsredovisningen vid ett sammanträde med fullmäktige.
Demokratiberedningen har yttrat sig om medborgarförslaget och föreslår att
en årlig medborgardialog inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och
förslag utifrån kommunkoncernens årsredovisningar.
I syfte att gynna allmänhetens deltagande vill demokratiberedningen ha
medborgardialogen på kvällstid under cirka 2 timmar efter det att
revisionsberättelsen lämnats men före kommunfullmäktigesammanträdet
som behandlar årsredovisningarna.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016 § 203 att:
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en årlig medborgardialog
inrättas för allmänhetens frågor, synpunkter och förslag utifrån
kommunkoncernens årsredovisningar.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en
genomförandeplan.
3. Medborgardialogen ska utvärderas efter tre år.
Genomförandeplan
Medborgardialog om kommunkoncernens årsredovisningar sker första
gången inför kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017.
Medborgardialogen ska utifrån årsredovisningarna behandla föregående års
verksamhet och måluppfyllelse samt kommunkoncernens verksamheter och
mål framåt.

Justerandes signatur
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§ 26 forts.

2017-03-27

Dnr 00293/2015

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med
fullmäktige- genomförandeplan
Närvarande är samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden och
verkställande direktörer samt kommunfullmäktiges presidium. Närvaro av
presidium möjliggör att en fråga kan beslutas tas med till
kommunfullmäktige.
I syfte att gynna allmänhetens deltagande föreslås medborgardialogen
förläggas på kvällstid under cirka två timmar veckan före det
fullmäktigemöte som behandlar årsredovisningarna. Då slipper man förlänga
KF-mötet och kan koncentrera sig helt på dialogen.
Av kommunallagens kommentarer framgår det att för att ett sammanträde
med frågor från allmänheten om årsredovisningen ska fylla någon funktion
bör det inte hållas innan revisorerna har avgett sin revisionsberättelse. Detta
eftersom relevanta kommentarer från revisionen kan vara till nytta för
besökarna vid medborgardialogen. Eftersom kallelsen till
kommunfullmäktige skickas ut cirka 1,5 vecka i före sammanträdet är det
först då som revisionsberättelsen finns tillgänglig. Därför måste
medborgardialogen hållas tidigast en vecka före fullmäktigemötet som
behandlar årsredovisningarna
Frågor behöver inte skickas in i förväg. Det är mer inbjudande för
allmänheten om frågor får ställas direkt på mötet.
Tid och plats för medborgardialog ska annonseras, var och hur man kan ta
del av årsredovisningarna. Annonsering sker i lokalmedia och på
kommunens anslagsplats och digitala publiceringskanaler (ljusdal.se och
Facebook).
Medborgardialogen delas upp i en del där årsredovisningarna redovisas av
föredragande tjänstemän och en separat del för medborgardialog mellan
medborgare och politiker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 26 forts.

2017-03-27

Dnr 00293/2015

Antaget medborgarförslag om att allmänheten får ställa
frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde med
fullmäktige- genomförandeplan
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 52
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 januari 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2016
Medborgarförslag 22 juni 2016
Yrkanden
Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maria Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande
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§ 27

2017-03-27

Dnr 00386/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering
av Ridhuset, Ljusdal. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad i de delar som avser renoveringsbehov och
avslås när det gäller hyresnedsättning.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) har inkommit med en motion där han yrkar att:
• Kommunen låter en tekniker utreda det renoveringsbehov som föreligger
vid ridhuset i Sjöbo.
• Renovering ska genomföras så snart det går.
• Ridklubben får en hyressänkning från 17 500 kronor till 10 000 kronor
per månad.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 175 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen
för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
I sitt yttrande skriver förvaltningen att man är väl medveten om
förhållandena på Ridhuset och att det har genomförts och kommer att utföras
förbättringar när ekonomin tillåter. senast den 22 november 2016 hölls ett
möte med Ridklubbens styrelse samt ridskolechefen Sussanne Bergman där
man gemensamt gick igenom problemen och kom överens om vad man ska
börja åtgärda. Angående takläckaget pågår redan en utredning. Två av
kommunens avtalspartners, en byggfirma och en plåtfirma, kommer att
presentera ett budgetförslag på åtgärden i början av december. Det kan bli
fråga om ett försäkringsärende eftersom det har konstaterats att skadan kan
vara ett konstruktionsfel.
Med facit i hand kan både Ridklubben och förvaltningen idag konstatera att
placeringen av Ridhuset inte blev den bästa bland annat på grund av att
området är mycket vattensjukt.

Justerandes signatur
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§ 27 forts.

Dnr 00386/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering
av Ridhuset, Ljusdal. Svar
Under de senaste åren har det genomförts flera större investeringar på
fastigheten, framförallt i energibesparande åtgärder, men även
dräneringsåtgärder med mera. Här några exempel:
2007-2008
2009
2009
2010
2013
2014
2014
2016
2016
2016

Dräneringsarbeten
GC-väg
Kommunalt vatten
Jordvärme
Ventilationsanläggning
Reparation av sarg på ridvolten
Automatiskt brandlarm
Ny ledbelysning på ridvolten
Nödbelysning beställd 21 nov 2016
Reparation av takläckage

200 000
375 000
71 000
417 000
200 000
150 000
250 000
200 000
???????
???????

När det gäller takläckaget återkommer förvaltningen med en framställning
om medelsanvisning så fort förslag och kostnad erhållits. När det gäller
hyresnedsättning har förvaltningen muntligen meddelat att det inte finns
några möjligheter att sänka hyran inom förvaltningens budget, särskilt med
tanke på det stora renoveringsbehovet.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad i de
delar som avser renoveringsbehov och avslås när det gäller hyresnedsättning.
I sitt övervägande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar
med att renovera och åtgärda bristerna i Ridhuset som tas upp i motionen.
När det gäller hyresnedsättningen har förvaltningen meddelat att det inte
finns några möjligheter att sänka hyran inom förvaltningens budget, särskilt
med tanke på det stora renoveringsbehovet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 34
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 13
Förslag till beslut 16 december 2016
Fritidsenhetens yttrande 28 november 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2016, § 175
Motion 5 september 2016

Justerandes signatur
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§ 27 forts.

2017-03-27

Dnr 00386/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande renovering
av Ridhuset, Ljusdal. Svar
Yrkanden
Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars G Eriksson (SD): Motionen anses besvarad i de delar som avser
renoveringsbehov och bifalles när det gäller hyresnedsättning.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.
Reservationer
Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD) och Stefan Andersson (SD)
Beslutsexpediering
Akt
Motionären

Justerandes signatur
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§ 28

2017-03-27

Dnr 00119/2016

Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida
likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de
båda nybildade partiföreningarna LB och SRD. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen yrkar Leif Hansen att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt
kommunstyrelsen att oväld utreda huruvida likställd behandling ska
tillämpas eller inte mellan de båda nybildade partiföreningarna
Ljusdalsbygdens parti, LB och Socialradikala demokraterna, SRD.
Av utredningen ska framgå:
- Representation i kommunfullmäktiges gruppledare och
fullmäktigedelegationer.
- Fördelningen av partistöd för de två partierna.
- Partibeteckning används vid sammanträden och i kommunala handlingar.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016, § 56 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Leif Hansen i
sin motion yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att
oväld utreda huruvida likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de
båda nybildade partiföreningarna LB och SRD.
SRD var det parti som deltog i kommunalvalet 2014. Ett parti särskiljs
genom sitt namn och genom sitt organisationsnummer. Efter valet har SRD
delats upp i två delar; LB och SRD, där LB har behållit det ursprungliga
organisationsnumret. Det är inte en fråga för vare sig kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige att hantera eller ge råd angående hur förhållanden
mellan LB och SRD ska regleras. Det är upp till föreningarna/partierna
själva och av den anledningen föreslås att motionen skall avslås.

Justerandes signatur
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§ 28 forts.

2017-03-27

Dnr 00119/2016

Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida
likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de
båda nybildade partiföreningarna LB och SRD. Svar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 53
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 21
Förslag till beslut 26 januari 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 29 februari 2016
Motion 29 februari 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Hansen (-): Bifall till motionen.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Lars Molins yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Leif Hansens yrkande.

Justerandes signatur
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§ 28 forts.

2017-03-27

Dnr 00119/2016

Motion från Leif Hansen (-) gällande utreda huruvida
likställd behandling ska tillämpas eller inte mellan de
båda nybildade partiföreningarna LB och SRD. Svar
Omröstningsresultat
Med 33 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande.
Maria Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Jenny Breslin (S), Per-Gunnar
Larsson (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Leif
Persson (S), Irene Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Mostafa Touil (S), Ove
Schönning (S), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström
(M), Torsten Hellström (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M), Jan
Hedlund (M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ingrid Olsson (C), Tommy
Olsson (C), Marie Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V),
Stig Andersson (V), Harald Noréus (L), Mia Sparrow (L), László Gönczi
(MP), Kristoffer Hansson (MP), Sune Frost (MP) och Lars Björkbom (KD)
röstar Ja.
Leif Hansen (-), Jan Anders Eliasson (V) och Stefan Andersson (SD) röstar
Nej.
Maud Jonsson (L), Lars G Eriksson (SD) och Mikael Olsson (SD) avstår
från att rösta.
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
Motionären
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§ 29

2017-03-27

Dnr 00009/2016

Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och
Peter Engdahl (S) gällande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Örjan Fridner (S) med flera har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver han:
Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunfullmäktige om när
sammanträden ska äga rum. Kommunallagen har formulerat detta på
följande sätt: ”Fullmäktige beslutar när ordinarie sammanträden skall hållas.
…” (KL 5:7)
Vidare säger Kommunallagen: ”Kommunfullmäktige skall i en
arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena.(5:63)
Ljusdals kommun har upprättat år för år en mötesplan för
kommunfullmäktiges sammanträden genom beslut i fullmäktige.
Av arbetsordningen framgår att ett fullmäktigesammanträde kan ställas in:
”Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet…” (§7)
I Ljusdals kommun ställdes det planerade och beslutade
kommunfullmäktiges möte in 21 december- trots att kallelse några dagar
innan till detsamma utgått. Motiveringen till detta beslut beskrevs bl a i
följande ordalag i skrivelsen om inställt fullmäktigemöte:
”Det kommer också att vara relativt få ärenden från kommunstyrelsens
januarisammanträde som skickas vidare till kommunfullmäktige.”
Mot bakgrund av det inträffade yrkar vi på följande ändring av paragraf 7 i
kommunfullmäktiges arbetsordning:

Justerandes signatur
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§ 29 forts.

2017-03-27

Dnr 00009/2016

Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och
Peter Engdahl (S) gällande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning. Svar
”Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet. Till särskilda skäl räknas därvidlag inte nästa månads
kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens preliminära ärendelistor. Skall
ett redan kallat kommunfullmäktige ställas in fordras det extraordinärt starka
skäl som motivering till beslut om inställande.”
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 20 att skicka
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunfullmäktiges
presidium.
Presidiet föreslår att motionen avslås då de anser att skrivningen i gällande
arbetsordning är tillräcklig.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen avslås. I sitt
övervägande skriver han att kommunfullmäktiges presidium anser att
skrivningen i gällande arbetsordning är tillräcklig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 mars 2017, § 54
Allmänna utskottets protokoll 7 februari 2017, § 20
Förslag till beslut 30 januari 2017
Yttrande från kommunfullmäktiges presidium 20 januari 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016
Motion 8 januari 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 29 forts.

2017-03-27

Dnr 00009/2016

Motion från Örjan Fridner (S), Irené Jonsson (S) och
Peter Engdahl (S) gällande ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning. Svar
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
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§ 30

2017-03-27

Dnr 00036/2016

Medborgarförslag gällande planförslag på
Östernäsområdet, Gamla Stan och Folkparksområdet.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om utforma ett
övergripande planförslag över Ljusdals köping innehållande områden för
handel, bostäder och idrott-fritid-kultur. Planen föreslås ta hänsyn till
befintlig verksamhet och utformas så att internkonkurrens och adhocverksamhet undviks. Nedlagda skattemedel ska förräntas. Planen föreslås
innehålla följande nyckelområden:
- Utforma/planlägg Östernäsområdet för bostäder
- ”Parkeringen” i Gamla stan planläggs för handel och serviceverksamhet
- Folkparksområdet utvecklas för idrott, fritid och kultur
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016, § 32 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att
medborgarförslaget anses besvarat i och med att
Köpingsutvecklingsprocessen (KUP) nu håller på att konkretiseras i
åtgärdsförslag. KUP:en behandlar de frågeställningar som
medborgarförslaget tar upp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 40
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 16
Förslag till beslut 14 december 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 32
Medborgarförslag 21 januari 2016
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 30 forts.

2017-03-27

Dnr 00036/2016

Medborgarförslag gällande planförslag på
Östernäsområdet, Gamla Stan och Folkparksområdet.
Svar
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 31

2017-03-27

Dnr 00223/2010

Medborgarförslag gällande att ge kommunens
medborgare möjlighet att lämna in interaktiva
medborgarförslag. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att när kommunen har
identifieringstjänster upphandlade och införda utökas den tjänsten till att
även omfatta det behov som medborgarförslaget tar upp.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att
kommunens medborgare ska få möjlighet att lämna in interaktiva
medborgarförslag.
Förslagsställaren tycker att det borde vara möjligt för kommunens
medborgare att lämna in medborgarförslagen via webben.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2010, § 99 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande.
IT-chefen skriver i sitt yttrande att ”om det finns behov av säker elektronisk
underskrift av den som lämnar interaktiva medborgarförslag behöver
kommunen införa någon form av elektronisk identifiering. Exempel på sådan
är t ex Bank-id som är vedertagen och väl spridd bland många medborgare
samt redan används av t ex, Skatteverket, Försäkringskassan, CSN, Banker
och många kommuner.
Enligt vad IT-chefen förstått behöver man säkerställa att personen bor i
kommunen och att det verkligen är den personen som lämnar
medborgarförslaget och inte medborgarförslaget lämnas in under annan
persons namn och då är en sådan identifiering givetvis mycket passande.
Kommunen kommer framöver behöva föra in elektronisk verifiering för att
kunna hantera flera delar av de framtida e-tjänster som skall/kommer införas.
Idag har inte kommunen någon sådan tjänst installerad där Bank-id används
utan separata inloggningsförfaranden används som hanteras för respektive
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Dnr 00223/2010

Medborgarförslag gällande att ge kommunens
medborgare möjlighet att lämna in interaktiva
medborgarförslag. Svar
tjänst. Det är inte lika effektivt när flera tjänster kommer att behöva hanteras
med behov av säker identifiering utan det är enklare med en enhetlig
verifieringsform.
Kostnad och vad som behövs för detta har inte undersökts noggrannare men
den information vi har hittills är att det är en fråga om avtal med leverantör
och sedan är kostnaden i förhållande till antalet inloggningar via den här
lösningen. Kommunen finns idag med på upphandlat ramavtal via
Kammarkollegiet som är avropsberättigat men det avtalet går ut i slutet på
2015 så det pågår nya upphandlingar av dessa tjänster. Det är idag av vikt att
följa den utvecklingen och när vi väl har identifieringstjänsten installerad
kan vi lättare utöka till att även omfatta identifiering för de områden där
behovet finns oavsett verksamhet och då även detta område”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att IT-utveckling
sker snabbt. Kommunen kommer att ha behov av elektronisk verifiering för
att hantera e-tjänster. När kommunen har identifieringstjänster installerad
kan behov som medborgarförslaget lyfter fram ingå i dessa tjänster. Han
föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att när kommunen har
identifieringstjänster upphandlade och införda utökas den tjänsten till att
även omfatta det behov som medborgarförslaget tar upp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 36
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 6
Förslag till beslut 14 december 2016
Yttrande från IT-chefen 19 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2010, § 99
Medborgarförslag 24 april 2010
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31 forts.

2017-03-27

Dnr 00223/2010

Medborgarförslag gällande att ge kommunens
medborgare möjlighet att lämna in interaktiva
medborgarförslag. Svar
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för verkställande
KLK balanslista

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00451/2014

Medborgarförslag om att kommunledningen medverkar
i kvartalmöten med Ramsjö Bygderåd. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunledning ska behandla
inbjudningar om medverkan vid föreningsmöten inom kommunen
positivt.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
föreslår att kommunalråd eller kommunchef medverkar vid kvartalsmöten
med Ramsjö Bygderåd, samt att delegat för kommunens nämnder och
styrelser snarast tar kontakt med bygderådet vid ärenden som rör
Ramsjöbygden.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är viktigt för
hela kommunens utveckling att kommunalråd och kommunchef deltar i
möten som hålls av föreningar med flera i kommunen. Lika väsentligt är det
att synpunkter hämtas in från Bygderåd med flera föreningar vid
behandlingen av lokala ärenden. Vi behöver utveckla samarbetet och
samtalen mellan kommunledning och föreningarna, därför föreslås att
medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunledning ska behandla
inbjudningar om medverkan vid föreningsmöten inom kommunen positivt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 37
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 8
Kommunledningskontorets skrivelse 14 december 2016
Kommunfullmäktige 15 december 2014, § 265
Medborgarförslag 9 december 2014

Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 00451/2014

Medborgarförslag om att kommunledningen medverkar
i kvartalmöten med Ramsjö Bygderåd. Svar
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för verkställande
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§ 33

2017-03-27

Dnr 00041/2014

Medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor
i Ljusdals kommun. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställarna
vill att kommunen ska använda trådbunden internet- och telefonuppkoppling
istället för trådlös dito i alla kommunala förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor, i syfte att minska risken för ohälsa bland elever och
personal.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2014, § 18 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till IT-enheten för yttrande.
IT-chefen skriver i sitt yttrande att
”Dessa frågor om hur farligt det är med strålning och magnetfält från
elektriska produkter och elnät har diskuterats och forskats en hel del under
ganska många år. Det råder däremot viss otydlighet om det är skadligt eller
inte med denna påverkan och i vilken form den är skadlig eller inte.
IT-chefen anser inte att det är hans roll att spekulera i dessa frågor utan om
hänvisar till strålsäkerhetsmyndighetens kommentarer i frågan på sin
hemsida.
IT-chefen skriver vidare att det givetvis är viktigt att ta hänsyn till att vi inte
vet allt om framtiden men det är också svårt att inte göra något av rädsla för
att vi inte vet allt om vad som är farligt och vad som inte är farligt.
Önskan att införa trådbundet internet- och telefoniuppkoppling i skolor och
förskolor i Ljusdals kommun är i dagsläget mycket svår att motivera då
behovet av flexibilitet och möjligheten till att arbeta mer rörligt när man
arbetar på olika platser och har med sin information i en dator/platta/mobil
blir mer och mer vanligt och ett större krav inför framtida behov.
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Dnr 00041/2014

Medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor
i Ljusdals kommun. Svar
Det som däremot är viktigt i samband med utbyggnad av trådlösa lösningar
är att också se över att det är rätt utrustning som används som minskar
effekten av trådlösa produkter och som Strålsäkerhetsmyndigheten också
skriver att det är lätt ”att använda hands-free” vid användning av mobiler.
Med andra ord skall vi givetvis använda ”rätt utrustning” och inte installera
sådan utrustning som är missanpassad till det behov som verkligen behövs”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunen
givetvis ska använda rätt utrustning och inte installera utrustning som inte är
anpassad till alla olika behov. Behovet av flexibilitet och möjlighet att
arbeta mer rörligt på olika arbetsplaster samt att ha med sig information i
datorer med mera är redan idag stort och beräknas komma att öka och av den
anledningen föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 35
Allmänna utskottets protokoll 10 januari 2017, § 7
Kommunledningskontorets skrivelse 14 december 2016
Yttrande från IT-chefen 19 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2014, § 18
Medborgarförslag 24 januari 2014
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Hansen (-): Ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 33 forts.

2017-03-27

Dnr 00041/2014

Medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor
i Ljusdals kommun. Svar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00361/2015

Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat
utomhusbad på Östernäs. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att en utredning görs för att ta reda
på kostnader och andra förutsättningar för att anlägga ett tempererat
utomhusbad på Östernäs.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren
vill på rekreationsområdet på Östernäs ha en tempererad 50 meters pool,
utomhusduschar, gräsytor runt pool för solbadare, omklädningsrum med
värdeskåp och toaletter samt kiosk som kan drivas av kommunens
sommarjobbare eller arrenderas ut.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2016, § 34 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles
såtillvida att en utredning görs för att ta reda på kostnader och andra förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs. I sitt
övervägande skriver han att Köpingsutvecklingsprocessen (KUP:en) håller
på att sammanfattas i konkreta åtgärdsplaner. Ett viktigt område för
utveckling av Ljusdals köping är Östernäsområdet. Medborgarförslaget
lyfter frågan om ett tempererat utomhusbad på området. Det finns mot den
bakgrunden all anledning att nu genomföra den föreslagna utredningen.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har redan ett uppdrag att göra en
utredning för att ta reda på kostnader och andra förut-sättningar för att
anlägga ett tempererat utomhusbad på Östernäs.
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 17 januari 2017, § 15 att
medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 39
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 januari 2017, § 15
Förslag till beslut 14 december 2016
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 12 februari 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 31 augusti 2015, § 171
Medborgarförslag 28 augusti 2015
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Dnr 00361/2015

Medborgarförslag gällande anläggning av tempererat
utomhusbad på Östernäs. Svar
Yrkanden
Lars Molin (M) och Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för verkställande
SUF balanslista

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande en
fritidsgård för vuxna.
Förslagsställaren skriver att det inte finns någon fritidsgård för vuxna i
Ljusdal. På fritidsgården ska man t ex kunna spela biljard, snooker eller
bowling.
En fritidsgård för vuxna skulle vara en bra integrationsverksamhet.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet om sökning av
ny kommunchef
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om att det ska gå
att vara anonym när man söker tjänst som kommunchef.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur
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§ 37

2017-03-27

Dnr 00539/2016

Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Maria
Sellberg (V). Fyllnadsval av ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavasson (V) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden.
2. Oscar Löfgren (V) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Maria Sellberg (V) har beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden. Fyllnadsval måste därför göras.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Ingela Gustavsson (V) väljs till ny ledamot i
omsorgsnämnden. Till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Ingela
Gustavsson väljs Oscar Löfgren.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00534/2016

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges
jämställdhetsberedning efter Jonny Mill (LB)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tommy Olsson (LB) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges
jämställdhetsberedning.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Jonny Mill (LB) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning. Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Marie Mill (LB): Tommy Olsson (LB) väljs till ny ledamot.
Leif Hansen (-): Thomas Wandel (-) väljs till ny ledamot.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla Marie Mills yrkande.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 10. Samtliga valsedlar är giltiga.
Tommy Olsson får 6 röster, Thomas Wandel får 3 röster och 1 röst är blank.
Kommunfullmäktige har således beslutat välja Tommy Olsson till ny
ledamot i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
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2017-03-27

Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M), Jan Hedlund (M),
Björn Brink (C), Marie Mill (LB), Leif Hansen (-), Kristoffer Hansson (MP),
Sune Frost (MP), Lars G Eriksson (SD) och Stefan Andersson (SD) avger
röster. Övriga närvarande ledamöter avstår från att rösta.
Beslutsexpediering
Akt
Tommy Olsson
Jämställdhetsberedningen
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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2017-03-27

Dnr 00014/2017

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen och
ersättare som gruppledare efter Kenneth Forssell (V)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
2. Stig Andersson (V) väljs till ny ersättare som gruppledare.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Forssell (V) har entledigats från sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare som gruppledare. Fyllnadsval måste därför
göras.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Ingela Gustavsson (V) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Stig Andersson (V) väljs till ny ersättare som gruppledare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Kommunstyrelsen
Gruppledarna
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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§ 40

2017-03-27

Dnr 00059/2017

Avsägelse från Henriette Estebring (KD) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Henriette Estebring (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Henriette Estebring (KD) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Henriette Estebring
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur
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2017-03-27

Dnr 00150/2017

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år
2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jan Hedlund (M) och Sven Cahling (S) väljs till ledamöter i styrelsen för
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse.
2. Maria Molin (M) väljs till ersättare i i styrelsen för Karin Jonsson i
Ångsäter stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Ledamöter och ersättare i ska väljas årligen till styrelsen för Karin Jonsson i
Ångsäter stiftelse.
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Jan Hedlund (M) väljs till ledamot och Maria Molin
(M) väljs till ersättare.
Markus Evensson (S): Sven Cahling (S) väljs till ersättare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse
Förtroendemannaregister
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§ 42

2017-03-27

Dnr 00151/2017

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum för år 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Arkegren (M) väljs till revisor.
2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.
Sammanfattning av ärendet
Revisor och ersättare ska väljas årligen för granskning av räkenskaperna i
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse.
Revisorerna har föreslagit att Lars Arkegren (M) väljs till revisor och att
Roland Bäckman (S) väljs till ersättare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer revisorernas förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

49(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 43

2017-03-27

Dnr 00152/2017

Fyllnadsval av revisorsersättare för granskning av
stiftelsen Stenegård
Kommunfullmäktige beslutar
1. Roland Bäckman (S) väljs till revisorsersättare.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval måste göras för att utse revisorsersättare för granskning av
räkenskaperna i stiftelsen Stenegård.
Revisorerna har föreslagit att Roland Bäckman (S) väljs till revisorsersättare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer revisorernas förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Roland Bäckman
Stiftelsen Stenegård
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

50(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 44

2017-03-27

Dnr 00153/2017

Fyllnadsval av revisorsersättare för granskning av
Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och
räkenskaper
Kommunfullmäktige beslutar
1. Roland Bäckman (S) väljs till revisorsersättare.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval måste göras för granskning av Albert Vikstens donationsfonds
förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna har föreslagit att Roland Bäckman (S) väljs till revisorsersättare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer revisorernas förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Roland Bäckman
Albert Vikstens donationsfond
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

51(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 45

2017-03-27

Dnr 00154/2017

Fyllnadsval av revisorer för granskning av
studieförbundens räkenskaper för verksamheten
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Arkegren (M) och Roland Bäckman (S) väljs till revisorer.
2. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval måste göras av revisorer för granskning av studieförbundens
räkenskaper för verksamheten.
Revisorerna har föreslagit att Lars Arkegren (M) och Roland Bäckman (S)
väljs till revisorer.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer revisorernas förslag under proposition. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Studieförbunden
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

52(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 46

2017-03-27

Dnr 00172/2017

Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han
föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i
Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra
invånare och besökare.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Motionären

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

53(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 47

2017-03-27

Dnr 00162/2017

Avsägelse från Emma Lindberg (S) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Emma Lindberg (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Emma Lindberg (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om Emma Lindberg kan beviljas avsägelse från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen
Emma Lindberg
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

54(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 48

2017-03-27

Dnr 00156/2017

Medborgarförslag gällande inköp av arbetsskor till de
som jobbar inom hemtjänsten
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
kommunen ska köpa arbetsskor de som jobbar i hemtjänsten.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden
för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

55(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 49

2017-03-27

Dnr 00164/2017

Medborgarförslag gällande Minnessten för veteraner i
utlandstjänst
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att
Ljusdals kommun finansierar en minnessten till minne för FN-veteraner i
utlandstjänst. En tänkbar plats skulle kunna vara i Folkparken.
Propositionsordningar
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

56(56)

