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Plats och tid Folkparksrestaurangen, måndagen den 12 juni 2017 kl 18:00-21:15 
Beslutande Ledamöter 

Björn Brink (C), Ordförande 
Mostafa Touil (S) tjg ersättare istället för Annelie Wallberg (S),  
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande 
Ove Schönning (S) tjg ersättare istället för Marit Holmstrand (S) 
Stina Michelson (S) 
Birgitta Backman (S) tjg ersättare istället för Örjan Fridner (S) 
Jenny Breslin (S) 
Per Gunnar Larsson (S) 
Tommy Borg (S) 
Markus Evensson (S) 
Peter Engdahl (S) 
Leif Persson (S) 
Iréne Jonsson (S) 
Olle Fack (C) 
Ulf Nyman (C) § 78-81 
Ingrid Olsson (C) 
Harald Noréus (L) 
Maud Jonsson (L) 
Mia Sparrow (L) 
Lars Björkbom (KD) 
Karin Jansson (MP) tjg ersättare istället för Ingalill Fahlström (MP) 
László Gönczi (MP) 
Kristoffer Hansson (MP) 
Maria Molin (M) 
Lars Molin (M) 
Marie-Louise Hellström (M) 
Torsten Hellström (M) 
Kennet Hedman (M) 
Allan Cederborg (M) tjg ersättare istället för Jan Hedlund (M) 
Jonny Mill (LB) tjg ersättare istället för Marie Mill (LB) 
Leif Hansen (-) 
Lars G Eriksson (SD) 
Mikael Olsson (SD) 
Anton Ring Hedman (SD) 
Stefan Andersson (SD) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Kenneth Forssell (V) 
Jan Anders Eliasson (V) 
Stig Andersson (V) 

Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
Medborgarförslagsställare Stig Olofsson § 85 
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Justerare Kennet Hedman (M) och Peter Engdahl (S) 

Justeringens plats och tid Folkparksrestaurangen, 2017-06-19 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 78-96 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Björn Brink   

 Justerare 

   

 Kennet Hedman (M) och Peter Engdahl (S)   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-06-12 

Datum för anslags upprättande 2017-06-20 

Datum för anslags nedtagande 2017-07-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 juni 2017. Kungörelsen 
har ställts till varje ledamot och ersättare 2 juni 2017 i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde anmälda 
två avsägelser och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Meddelanden 
 

• Inbunden Årsredovisning 2016 delges ledamöterna. 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
varför kommunfullmäktige inte har delgivits en dom från Förvaltningsrätten i Falun 
gällande ett överklagat beslut om utvärdering av Tematiskt tillägg för vindkraft? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) meddelar att han återkommer med svar 
nästa sammanträde. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Christian Jensen ställer följdfrågor på de frågor han ställde vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 24 april 2017 om ett fullmäktigebeslut gällande pedagogers löneutveckling. 

Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) svarar på frågan.  
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§ 78 Dnr 00155/2017  

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Partierna i Ljusdals kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt   
 partistöd med 1 133 194 kronor för 2017 enligt nedan: 
 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 317 188 kr  
Moderata Samlingspartiet  188 718 kr  
Sverigedemokraterna  137 330 kr    
Vänsterpartiet  111 636 kr  
Centerpartiet   111 636 kr 
Liberalerna     85 942 kr  
Miljöpartiet de gröna    85 942 kr 
Ljusdalsbygdens parti    60 248 kr 
Kristdemokraterna    34 554 kr   
 
2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 
8 860 kronor per parti (20 % av basbeloppet för år 2016) och mandatstödet 
är 25 694 kronor (58 % av basbeloppet för år 2016) per mandat i 
kommunfullmäktige. 
 
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 
granskningsrapport.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2017, § 136 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 maj 2017 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
8(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 forts. Dnr 00155/2017  

Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten för utbetalning 
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§ 79 Dnr 00186/2017  

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting 
om delägarskap i Inera AB  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. 5 (fem) aktier i Inera AB förvärvas av SKL Företag AB för en 
 köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
 
2. I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen inträder som     
    part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Inera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och 
verksamheten har varit inriktad på utvecklingen av e-hälsa. Nuvarande ägare 
vill nu att verksamheten breddas och att även kommunerna skall omfattas. 
Med ett breddat ägande skall Inera kunna verka inom betydligt fler verksam-
hetsområden som till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom 
att kommunen blir delägare blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, 
utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen), Som delägare kan kommunen också vara med 
och påverka utvecklingen av digitaliseringen i offentlig sektor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2017,§ 138 
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2017, § 56 
Kommunchefens skrivelse 24 april 2017 
Erbjudande om delägarskap i Inera AB 24 mars 2017 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
Beslutsexpediering: Akt, SKL 
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§ 80 Dnr 00121/2017  

Ljusdals kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas. 
 
2. Målet Att höja kunskapsnivån kring vårt samhälles grundläggande 
 värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens 
 invånare ändras till Att främja vårt samhälles grundläggande 
 värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens 
 invånare. 
 
3.  Ordet ungdom byts ut mot person i checklista vid misstanke inom 
 kommunen 
 
4. Handlingsplanen ska utvärderas och revideras efter ett år.  

Sammanfattning av ärendet 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.  
 
Våldsbejakande extremism är ett allvarligt problem och hot mot demokratin. 
Våldet som används av extremistiska grupper eller individer rättfärdigas och 
legitimeras för att uppnå politiska eller religiösa mål.  
 
Kommunens styrgrupp för brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
frågor har därför framtagit ett förslag på kommunövergripande 
handlingsplan utifrån regeringsutredningen som gjorts för att värna om 
demokratin mot våldsbejakande extremism med 12 rekommendationer. En 
slutsats som gjordes utifrån nämnd utredning var att ett framgångsrikt arbete 
bygger på lokal samverkan som utgår från någon form av strategiskt 
dokument såsom t. ex denna handlingsplan. Den lokala samverkan föreslår 
styrgruppen ska kordineras av en samordnare med folkhälsouppdrag och 
inkorporeras i den redan befintliga samordnartjänsten.  
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§ 80 forts. Dnr 00121/2017  

Ljusdals kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 
 
Handlingsplanen är tänkt att ses som en källa till information och vägledning 
för förebyggande insatser och stöd vid misstanke av radikalisering. 
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 maj 2017, § 110 
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 47 
Kommunchefens skrivelse 30 mars 2017 
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 28 februari 2017 

Yrkanden 

Karin Jansson (MP): Målet Att höja kunskapsnivån kring vårt samhälles 
grundläggande värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för 
kommunens invånare ändras till Att främja vårt samhälles grundläggande 
värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens 
invånare. 
 
Beslutssatsen "Handlingsplanen ska utvärderas och revideras efter ett år av 
Styrgruppen för folkhälsa och trygghet." byts ut mot "Handlingsplanen ska 
utvärderas och revideras efter ett år." 
 
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Ärendet ska återremitteras för att i handlingsplanen 
inarbeta aktiviteter i syfte att hantera den främlingsfientlighet som bitvis 
förekommer i kommunen. I andra hand bifall till Karin Janssons yrkande. 
 
Yvonne Oscarsson (V): I checklista vid misstanke inom kommunen ska 
"ungdom" bytas ut mot "person". 
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§ 80 forts. Dnr 00121/2017  

Ljusdals kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 
detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om att handlingsplanen ska utvärderas och revideras efter ett år. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 
yrkande om att ändra till målet Att främja vårt samhälles grundläggande 
värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens 
invånare." Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande om att byta ut ungdom mot person i checklistan vid misstanke inom 
kommunen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till 
kommunstyrelsens förslag att anta handlingsplanen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 81 Dnr 00222/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande Östernäs. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om agerande från Ljusdal Energi AB gällande byggnationer på 
Östernäs. 
 
Markus Evensson ställer följande frågor: 
 
Vart tog ärendet vägen som jag lyfte på kommunstyrelsens allmänna utskott? 
Har kommunstyrelsen tillsynsansvar över Ljusdal Energi AB diskuterats på 
något politiskt sammanträde? 
 
På vilket sätt har du informerat ägaren om de diskussioner som förts med 
Ljusdal Energi AB? 
 
Finns det protokollsutdrag på hur denna information har gått tillväga? 
 
Hur mycket har och hur mycket kommer Ljusdal Energi AB ha investerat i 
sin nya byggnad på Östernäs? 
 
Vid vilken nivå tycker du att ägaren borde agera då våra bolag investerar 
stora summor? 
 
Ljusdal Energi AB har upphandlat och bygger en ny fastighet på Östernäs. 
Ingår detta i deras uppdrag, givit av kommunfullmäktige, att göra på det här 
viset?  
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 75 att interpellationen får 
framställas. 
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§ 81 forts.  Dnr 00222/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande Östernäs. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på 
interpellationen: 
 
Vid två ägarsamråd med Ljusdals Energi har bolaget informerat om köp av 
byggnad som skulle ställas upp på Östernäs.  
Avisikten med köpet är att långsiktigt sänka kostnader samt att skapa bättre 
arbetsförhållanden för personalen. 
Köpet av byggnaden ligger inom bolagets uppdrag.  
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Markus 
Evensson (S), László Gönczi (MP), Leif Hansen (-), Lars Björkbom (KD), 
Olle Fack (C) och Jonny Mill (LB). 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen 
anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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§ 82 Dnr 00221/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande försäljning av 
Gärdeåsen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars Molin (M) gällande AB Ljusdalshems planer på försäljning 
av bostadsområdet Gärdeåsen. 
 
Markus Evensson (S) ställer följande frågor: 
 

• Hur har ägaren informerats om dessa planer? 
• Finns det något beslut hos ägaren att detta är en prioriterad fråga att 

driva en utförsäljning? 
• När kommer ägaren att få ta del av all dokumentation gällande denna 

försäljning? 
• På vilket sätt driver majoriteten i kommunen denna fråga om 

utförsäljning av allmännyttan 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017,§  74 att interpellationen får 
framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på 
interpellationen: 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2016 informerade 
Ljusdalshem om sin verksamhet och tog bland annat upp byggplaner, 
ägardirektiv, nyproduktion och fastighetsbestånd.  Den 6 oktober 
informerade Erik Nygren om Ljusdalshems delårsrapport. Den 10 april 
informerade VD Rickard Brännström KS om Ljusdalshems årsredovisning.  
 
Vid ägarsamråden har fortlöpande frågor om byggnation och finansiering 
tagits upp.  
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§ 82 forts.  Dnr 00221/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande försäljning av 
Gärdeåsen. Svar 
 
Ljusdalshems styrelse har behandlat frågan om försäljning av delar av 
bostadsbeståndet för att finansiera kommande byggnationer. För närvarande 
finns inget förslag till försäljning för bolaget att skicka till 
Kommunfullmäktige för beslut. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Markus 
Evensson (S), Stig Andersson (V), Leif Hansen (-), Jenny Breslin (S), Olle 
Fack (C), Yvonne Oscarsson (V) och Harald Noréus (LB). 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen 
anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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§ 83 Dnr 00223/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande Ridhuset. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om ridhuset i Sjöbo. 
 
Interpellationen skriver han: 
 
I juni 2016 skrev jag och Kristoffer Hansson (MP) en skrivelse där vi bad 
dig ta tag i frågan om det dåligt underhållna ridhuset i Sjöbo. Vi fick veta då 
att det var läckage i taket och att underlagen var under all kritik. 
Nu läser jag på kommunens hemsida och i den lokala tidningen att ni i 
ledningen av kommunen tagit initiativ till att utreda ridhuset i Sjöbo och att 
kommunchefen fått uppdraget att utreda. 
 
Vilka initiativ tog du i juni ifjol då denna skrivelse från oppositionen inkom? 
 
Vad är nytt idag eftersom kommunledningen agerar genom att försöka 
påskina att man tar ett nytt grepp våren 2017? 
 
En utredning av denna storlek borde diskuteras politiskt, vilka resurser 
tänker du dig ska genomföra denna utredning? 
 
På allmänna utskottet förra veckan beslutade vi att skicka en annan utredning 
till kommunstyrelsen för beslut, alltså en utredning som behöver sådan tyngd 
i beslutet håller naturligtvis en viss dignitet, vad är det som gör att en 
utredning om att eventuellt bygga ett nytt ridhus inte behöver någon dignitet 
i beslutet? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 76 att interpellationen får 
framställas. 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
18(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83 Dnr 00223/2017  

Interpellation från Markus Evensson (S) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande Ridhuset. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på interpellationen: 
 
Under åren har jag informerats om brister i ridhusets anläggning i Sjöbo. 
Senast handlade det om ridhusets tak som måste åtgärdas. Mot den 
bakgrunden har Valiansen diskuterat hur vi bäst hanterar anläggning på lång 
sikt. Efter en genomgång av anläggningen kom vi fram till att två 
utredningar behövs. En utredning för att klargöra ridhusets status idag och 
vilka kostnader som en fortsatt verksamhet kan komma att innebära på 
längre sikt samt en utredning om vad det skulle kosta att bygga ett nytt 
ridhus under förutsättning att det finns en lämplig plats.   
Jag har gett kommunchefen i uppdrag att genomföra utredningarna vid 
kommunstyrelsens beredning den 11 april. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M, Markus 
Evensson (S), Jonny Mill (LB), Torsten Hellström (M), Marie-Louise 
Hellström (M), Yvonne Oscarsson (V) och Kristoffer Hansson (MP). 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen 
anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
19(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 Dnr 00294/2015  

Medborgarförslag gällande införande av s k 
intraprenader inom utbildnings- och 
omsorgsförvaltningen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att 
Ljusdals kommun aktivt arbetar för införande av så kallade intraprenader 
inom utbildnings- och omsorgsförvaltningarna.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 144 att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande från 25 januari 2017, § 10 att 
nämnden redan har beslutat införa självstyrande enheter för att öka 
inflytande och delaktighet. Om någon enhet önskar starta en intraprenad är 
detta fullt möjligt. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 9 februari 2017, § 3 att medborgarförslaget 
ska anses vara besvarat. I förvaltningens yttrande står bland annat:  
 
Intraprenad innebär att en resultatenhet inom kommunen ges en ökad 
självständighet att styra över den egna verksamheten. Det innebär också ett 
ökat ansvar för det ekonomiska resultatet. 
 
En förutsättning för en fungerande intraprenad är att den berörda personalen 
önskar den förändringen, och helst själva har tagit initiativet. Införande av 
intraprenad kan därför aldrig vara ett ensidigt beslut av ledning eller 
politiker.  
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 forts. Dnr 00294/2015  

Medborgarförslag gällande införande av s k 
intraprenader inom utbildnings- och 
omsorgsförvaltningen. Svar 
 
Däremot kan intraprenader främjas genom att kommunen aktivt informerar 
om, uppmuntrar och underlättar för den personalgrupp som önskar bilda en 
intraprenad.    
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 
medborgarförslaget lyfter fram betydelsen av att medarbetare genom 
driftsformen intraprenad ges möjligheter att styra över den egna 
verksamheten.  Omsorgsnämnden har redan beslutat att införa självstyrande 
enheter. Utbildningsnämnden framhåller att kommunen genom att aktivt 
informera, uppmuntra och underlätta för personalgrupper kan bidra till att 
personal vill bilda intraprenader.  Medborgarförslaget föreslås av dessa 
anledningar vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 maj 2017, § 113 
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 48 
Förslag till beslut 27 mars 2017 
Remissyttranden  
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015 
Medborgarförslag 22 juni 2015 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden för kännedom 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr 00487/2016  

Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för 
husbilar vid Kyrksjön. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 222 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens 
beredning skickade medborgarförslaget till Närljus för yttrande. 
 
Närljus skriver i sitt yttrande att stiftelsen håller med förslagsställaren om att 
området vid Kyrksjön är ett fantastiskt område 
 
”När det gäller ställplatser för husbilar har kommunen i dagsläget valt att 
möjliggöra för två husbilar att stå på kommunal mark nere på den parkering 
om finns ned mot Kyrksjöbadet, då det har efterfrågats av förbipasserade 
trafikanter som vill ha någonstans att stå centralt med möjlighet till elstolpe. 
 
På platserna är det endast tillåtet att stå 24 timmar åt gången. Vill besökaren 
stanna kvar längre i Ljusdal, uppmanas de att åka till Ljusdals camping. Det 
är även med hänsyn till Ljusdals Camping som kommunen väljer att inte 
etablera fler platser, då kommunen i sådana fall snedfördelar konkurrensen 
gentemot en privat aktör.  
 
Det förslag på yta som är lämnat i medborgarförslaget är på privat mark som 
kommunen inte råder över. Därmed är det svårt från kommunen att gå vidare 
med det föreslagna alternativet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 
medborgarförslaget så tydligt anger att ställplatserna skall ligga på mark som 
inte ägs av kommunen blir det mycket svårt att bifalla det. Det är samtidigt 
viktigt att fortsätta att skapa förutsättningar för att turism och handel 
utvecklas. I det perspektivet behövs fler ställplatser inom kommunen.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 forts. Dnr 00487/2016  

Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för 
husbilar vid Kyrksjön. Svar 
 
Medborgarförslag om att anlägga 24 ställplatser för husbilar vid Kyrksjön 
 
Platser som kan vara både kommunala och privata. Förutsättning i 
medborgarförslaget gör att det föreslås avslås. 
 
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 maj 2017, § 114 
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 49 
Förslag till beslut 27 mars 2017 
Närljus yttrande 17 februari 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2016, § 222 
Medborgarförslag 18 november 2016 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
23(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 86 Dnr 00264/2017  

Medborgarförslag gällande borttagande av 
byggnadslov för uppsättning av solceller på befintligt 
tak 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande borttagande av byggnadslov för 
uppsättning av solceller på befintligt tak. 
 
Förslagsställaren skriver att Ljusdals kommun är en av några kommuner som 
tar en avgift om 2 500 kronor för byggnadslov för uppsättning av solceller.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
24(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr 00229/2017  

Medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet 
Gärdeåsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet Gärdåsen har 
inkommit till kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
25(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88 Dnr 00238/2017  

Medborgarförslag gällande cykelväg mellan 
Korskrogen och Färila 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Det föreslås att 
Ljusdals kommun och Region Gävleborg gemensamt bekostar en cykelväg 
mellan Korskrogen och Färila.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
26(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 00279/2017  

Medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande Västra Gränsgatan har inkommit till 
kommunfullmäktige. Förslagsställarna föreslår att befintlig infart ska 
användas och marknivån justeras för att eliminera skador på bussarna. Detta 
förslag borde, enligt förslagsställarna, medföra att kostnaderna blir väsentligt 
mindre. 
 
Bussinfarten från Oves golv bör sneddas över parkeringen. Detta gör att 
infarten blir rakare när den sammanfaller med nuvarande bussgata.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
27(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90 Dnr 00273/2017  

Medborgarförslag gällande byggande av 
demensboende på Mångspers 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om byggande av demensboende på Mångspers har 
inkommit till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att demensboendet 
byggs istället för det planerade trygghetsboendet.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera 
medborgarförslaget till omsorgsnämnden för beslut. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Förslagsställaren 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
28(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Dnr 00259/2017  

Avsägelse från Ann-Charlotte Sjöblom (SD) som 
ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ann-Charlotte Sjöblom (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 
 ledamot i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Charlotte Sjöblom (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ann-Charlotte Sjöblom 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
29(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 00381/2010  

Beslut om ändringstillstånd för vindpark Tandsjö för 
kännedom till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen Dalarnas Län har med stöd av 
16 kap 2 § Miljöbalken beslutat att ändra tidigare beslut från den 30 maj 
2012 om tillstånd för etablering av Vindkraftpark Tandsjö enligt följande: 
 
Högst nio vindkraftverk får uppföras. Vindkraftverkens totalhöjd får inte 
överstiga 210 meter. 
 
Tidigare beslutade villkor ändras enligt följande. Övriga villkor enligt 
tidigare beslut gäller fortfarande: 
 
Vindkraftverken ska placeras inom en radie av 100 meter från någon av de i 
tidigare beslut angivna koordinaterna, på ett sätt som i möjligaste mån 
begränsar skador på naturvärden. 
 
De slutliga placeringarna ska ske efter samråd med tillsynsmyndigheten.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2017, § 134 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 11 maj 2017, § 86 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
30(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 93 Dnr 00125/2017  

Protokoll över inspektion av överförmyndarnämnden i 
Bollnäs och Ljusdals kommun samt överförmyndaren i 
Ovanåkers kommun den 6 september 2016 för 
kännedom till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunfullmäktiges kännedom finns protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 maj 2017, § 118 
Allmänna utskottets protokoll 4 april 2017, § 51 
Kommunledningskontorets skrivelse 24 mars 2017 
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2 mars 
2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
31(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 94 Dnr 00307/2017  

Avsägelse från Christina Sundell (M) av uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Christina Sundell (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
2. Stina Berg (M) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Sundell (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 
i utbildningsnämnden.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Stina Berg (M) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Stina Berg kan väljas till ny ersättare. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsnämnden 
Christina Sundell 
Stina Berg 
Förtroendemannaregister 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
32(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 95 Dnr 00298/2017  

Avsägelse från Maria Troedsson (M) av samtliga 
kommunala uppdrag 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maria Troedsson beviljas avsägelse från sina uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Troedsson (M) har begärt avsägelse från sina uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maria Troedsson 
Länsstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
33(33) 

Datum 
2017-06-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 96 Dnr 00309/2017  

Medborgarförslag gällande flytt av skjutbanan i Måga 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande flytt av skjutbanan i Måga har inkommit till 
kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren skriver att skjutbanan är belägen mitt i ett 
rekreationsområde med flera motionsspår, vandringsleder och ett 
nytillkommet utomhusgym. Dessutom ligger skjutbanan mitt i ett tättbebyggt 
område med både sommarstugor och campingområde. Förslagsställaren 
tycker att det är märkligt att kommunen satsar på fritidsaktiviteter mitt i ett 
skjutområde. Området är helt öppet utan någon form av skydd eller stängsel.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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