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 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-03-21 
 
 
 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal kl 18:00 - 21:50 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Marie Mill (LB) § 57-63 
 Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (-) 
 Tommy Borg (S) Jonny Mill (LB) tjg ers § 64-84 
 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Annelie Wallberg (S) ordf § 64, 79-80 Kenneth Forssell (V) 
 Peter Engdahl (S) Maria Sellberg (V)  
 Leif Persson (S) Stig Andersson (V) 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Harald Noréus (L) 
 Emma Lindberg (S) tjg ers Maud Jonsson (L) 
 Ove Schönning (S) tjg ers Lasse Bergqvist (L)tjg ers § 57-64 
 Birgitta Ek (S) tjg ers Mia Sparrow (L) § 65-84 
 Kurt Eriksson (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Lars Molin (M) Kristoffer Hansson (MP) 
 Marie-Louise Hellström (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Torsten Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Mikael Olsson (SD) 
 Erik Nygren (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Jan Hedlund (M) Stefan Andersson (SD) 
 Allan Cederborg (M) tjg ers Lars Björkbom (KD) 
 Björn Brink (C) ordf § 57-63, 65-78, 81-84  
 Ulf Nyman (C) 
 Jaana Hertzman (C) tjg ers 
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Marie-Louise Hellström (M) och Peter Engdahl (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-03-30 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  57-84 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink/Annelie Wallberg 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Peter Engdahl 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2016-03-21 
 
Datum för anslags upprättande 2016-03-31 
 
Datum för anslags nedtagande 2016-04-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 57 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 58 
 
Justerare 
 
Marie-Louise Hellström (M) och Peter Engdahl (S) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 30 mars 2016, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 59 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 11 mars 2016. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 11 mars 2016 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 två avsägelser och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
§ 60 
 
Meddelanden 
 
Länsstyrelsen har utsett Ulf Nyman (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har också utsett Tommy Olsson (C) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige.  
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§ 61 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Inga frågor ställs. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 62 
 
Tillståndsansökan Vindkraftpark Högkölen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen 

i Ljusdals kommun enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 
 
 
Sammanfattning  
 
Windfarm Högkölen AB har sedan den 26 maj 2012 tillstånd från Länsstyrelsen Gävleborg att 
uppföra och driva 30 vindkraftverk med totalhöjden 180 meter per verk inom ett avgränsat 
område benämnt Högkölen, beläget cirka 15 kilometer sydväst om Färila. Windfarm 
Högkölen AB har ansökt om tillstånd enligt 16 kap 2 § 1 stycket miljöbalken att höja 
totalhöjden från 180 meter till 206 meter per verk. Under januari 2016 har även en ansökan 
om justering av denna ansökan inkommit till Länsstyrelsen Dalarnas län. Justeringen innebär 
att företaget önskar reducera antalet verk till maximalt 20 stycken, förutsatt att ansökan om 
ändrad totalhöjd på max 206 meter per verk erhåller tillstånd. Verksamhetens bedrivande 
skall i övrigt ske i enlighet med inlämnad ansökan om ändringstillstånd. 
 
Medges inget ändringstillstånd kvarstår det befintliga tillståndet från år 2012. Sedan 
tillståndet beviljades 2012 har teknikutvecklingen gått framåt och medger att vindkraftverk 
kan byggas högre och med större rotordiameter. Windfarm Högkölen har därför ansökt om 
ändring i tillståndet för att bättre kunna tillvarata vindkraftsresursen. 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas län är det organ som prövar 
ansökan och beslutar om ändringstillstånd ska ges. Miljöprövningsdelegationen har begärt 
kommunens yttrande samt ett ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken angående 
tillstyrkan av ansökan. Enligt nämnda paragraf i miljöbalken får tillstånd till en anläggning 
för vindkraft endast ges om kommunen där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det 
(det så kallade kommunala vetot). 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår den 3 februari 2016: 
 
Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen i 
Ljusdals kommun enligt 16 kap 4 § miljöbalken. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 16 februari 2016, § 25 att ansökan inte ska tillstyrkas. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 62 forts.  
 
Tillståndsansökan Vindkraftpark Högkölen 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 72 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 25 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 februari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2016, § 6 
Windfarm Högkölen AB: Justering av ansökan  
Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län 6 november 2015 
Kommunfullmäktiges protokoll 27 februari 2012, § 30  
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S), Kenneth Forssell (V), László Gönczi (MP), 
och Ulf Nyman (C): Ljusdals kommun tillstyrker ansökan om ändringstillstånd för 
vindkraftpark Högkölen i Ljusdals kommun enligt 16 kap 4§ miljöbalken. 
 
Torsten Hellström (M), Harald Noréus (L), Marie-Louise Hellström (M) och Leif Hansen (-): 
Bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag om att inte tillstyrka ansökan. 
 
Marie Mill (LB): Ärendet återremitteras på grund av avsaknad av konsekvensbeskrivning av 
ljud. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills yrkande om återremiss. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande mot Torsten Hellströms m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Yvonne Oscarssons m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst bifall till Yvonne Oscarssons m fl yrkande, Nej röst för bifall till Torsten Hellströms m 
fl yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 24 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 7 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Yvonne Oscarssons m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
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 Diarienummer 
   KS 0127/11 
 
§ 62 forts. 
 
Tillståndsansökan Vindkraftpark Högkölen 
 
Reservationer 
 
Torsten Hellström (M), Marie-Louise Hellström (M), Marie Mill (LB), Leif Hansen (-), 
Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L) och Lasse Bergqvist (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Windfarm Högkölen AB fk 
Miljöprövningsdelegationen 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
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 Diarienummer 
   KS 0436/15 
 
§ 63 
 
Intresseförfrågan Investeringsprojekt - RFI 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Stiftelsen NärLjus får i uppdrag att genomföra en RFI-process gällande 

kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion. 
 
 
Sammanfattning  
 
Projektet handlar om att skapa förutsättningar för etableringsprojekt 
kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion. 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har under många år bedrivit forskning samt 
utveckling av kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion, där man även under en 
längre tid har bedrivit testproduktion i mindre cirkulära odlingsanläggningar.  
 
Parallellt med detta har även kunniga fiskodlare börjat odla fisk i cirkulära 
landbaserade fiskodlingar.  
 
Arbetet har kommit till det stadium där man bedömer möjligheterna som god att 
skala upp dessa system till mycket stora och integrerade 
produktionsanläggningar. 
Rörande denna ambition har SLU bildat ett konsortium med medverkan från ett 
flertal kommuner och industriella intressenter. Ramböll Sverige AB har 
medverkat i detta arbete från starten för att genom detta samarbete kunna bygga 
och utveckla dessa kretsloppsbaserade produktionsanläggningar.  
 
Under 2015 har en fördjupad analys av fem orter/kommuner rörande etablerings-
förutsättningar genomförts, där bruttolistan initialt innehöll cirka 20 kommuner. 
NärLjus har jobbat med detta projekt sedan hösten 2014 där NärLjus har tagit en 
aktiv roll i projektet sedan kvartal ett 2015.  
 
Den 13 maj 2015 fick Ljusdals kommun en förfrågan från Ramböll Sverige AB 
om kommunen var intresserad av detta projekt.  Något som Ljusdals kommun 
tackade ja till och därmed blev Ljusdals kommun en av de fem orter/kommuner 
som har ingått i den fördjupade analysen under tredje och fjärde kvartalet 2015. 
 
Resultatet av denna analys har inneburit att Ljusdals kommun har positionerat 
sig som en ort med mycket bra förutsättningar. 
 
Det område som skulle vara aktuellt för etableringen är Bränta där kommunen 
äger en stor del av den aktuella marken. Maximalt kan 50 hektar behöva tas i 
anspråk. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-03-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

10 

 Diarienummer 
   KS 0436/15 
 
§ 63 forts.  
 
Intresseförfrågan Investeringsprojekt - RFI 
 
Närljus föreslår nu att kommunen ger stiftelsen i uppdrag att genomföra en RFI-
process. En ”Request for information” (begäran om information) är ett sätt att 
inhämta information för att belysa de valmöjligheter som finns i utformandet av 
ett projekt utan att binda sig eller starta en formell process. 
 

Närljus bedömer att en RFI-process är en intressant kanal att gå med på den 
internationella marknaden för att hitta en huvudman som är intresserad av att 
bygga en anläggning för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion i Ljusdals 
kommun. NärLjus kommer att finansiera detta genom att bugetera 600 000 
kronor av den befintliga budgeten för ändamålet. Genom det ramavtal som finns 
mellan Ramböll Sverige AB och Ljusdals kommun kommer detta att kunna 
åberopas vid köp av tjänster för denna RFI-process. Ramböll Sverige AB arbetar 
med KPMG som underkonsult rörande RFI-processer.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, §  
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 20 
Bilaga 1 Begäran om att gå ut i en RFI process version 1.0 
Bilaga 2 Rapport Marknadsanalys av fisk-, skaldjur- och växthusproduktion 
Bilaga 3 SIA UrbanFood Final 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Markus Evensson (S), László Gönczi (MP),  
Yvonne Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (MP) och Stina Michelson (S): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Mill (LB): Kommunstyrelsens förslag avslås. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Lars Molins m fl yrkande mot Marie Mills yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för bifall till Marie Mills 
yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0436/15 
 
§ 63 forts.  
 
Intresseförfrågan Investeringsprojekt - RFI 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 35 Ja-röster mot 2 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Reservation 
 
Marie Mill (LB) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stiftelsen Närljus för verkställande 
KLK balans 
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 Diarienummer 
   KS 0120/16 
 
§ 64 
 
Ändrad bolagsordning för Ljusdal Energiförsäljning AB 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Bolagsordningen för Ljusdal Energiförsäljning AB godkänns. 
 
Bakgrund 
 
Ljusdal Energiföretag AB kommer att utöka ägandet i Ljusdal Energiförsäljning 
AB från dagens 50 % till 100 %. Utifrån att bolaget blir ett helägt kommunalt 
bolag behöver beslut fattas om en ny bolagsordning. Övertagandet kommer inte 
medföra några verksamhetsförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 80 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 mars 2016 
Förslag till bolagsordning  
Skrivelse från Ljusdal Energi AB 14 januari 2016  
 
Propositionsordning 
 
Björn Brink (C) och Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Björn Brinks m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energiförsäljning AB 
Författningssamling 
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 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 65 
 
Demokratiberedning, finansiering av verksamheten 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till kommunfullmäktiges budgetram för 2016 anslås 210 000 kronor för 

demokratiberedningens arbete. 
 
2. Kommunfullmäktiges kostnader för demokratiberedningen inarbetas i budget från 2017.  
  
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 234 att inrätta en 
demokratiberedning. Vid allmänna utskottets sammanträde den 1 december 2015 beslutades 
att ge kommunchefen i uppdrag att överväga budget och finansiering samt att återkomma vid 
allmänna utskottets sammanträde i januari 2016 med förslag. 
 
Beredningen har 11 ledamöter och ska sammanträda högst åtta gånger per år. Vid allmänna 
utskottets sammanträde diskuterades beredningens möjligheter och behov av att av särskilda 
anledningar överskrida den beslutade nivån, till exempel inför val. Vidare att inbjuda 
föreläsare eller annan expert liksom beredningens behov av att inhämta information vid 
studiebesök etcetera. 
 
Beredningen tillhör fullmäktiges verksamhet och bör rimligen finansieras där. Medel måste 
således avsättas inom kommunfullmäktiges budget. 
 
Beredningen kan delegeras att besluta om av fullmäktige avsatta medel. Attestanter bör vara 
ordförande och vice ordförande. I enlighet med reglemente avgör beredningen självt dess 
arbetssätt och har möjligheten att tillkalla experter eller göra studiebesök. 
 
En grov beräkning baserad på åtta sammanträden med 11 ledamöter inkluderande 
halvdagsarvoden, förlorad arbetsinkomst och ersättning för resor ger en summa på 150 000 
kronor per år. Därtill medel för att bekosta en heldags studieresa samt kostnad för en inbjuden 
expert, 60 000 kronor. Total kostnad för beredningen blir då cirka 210 000 kronor. För 2016 
föreslås att medel disponeras inom kommunfullmäktiges ramar. Budget för 2017 och vidare 
inarbetas i budget 2017-2019.  
 
Utöver den direkta kostnaden för beredningen torde det bli nödvändigt att förstärka 
kommunledningskontorets sekreterarfunktion.  
 
Vid åtta överläggningar inklusive kallelser, protokoll med mera, ytterligare aktiviteter och 
hantering kommer sannolikt en förstärkning med cirka 0,4 sekreterartjänst att behövas. 
Förvaltningen avser i första hand bemanna sekreterarfunktionen inom ramen för befintlig 
organisation. I det fall så ej skulle vara möjligt beräknas en kostnadsökning om cirka 200 000 
kronor per år, vilken förvaltningen sedermera avser hantera i kommunens budgetarbete. 
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 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 65 forts.  
 
Demokratiberedning, finansiering av verksamheten 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 56 
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 22 
Kommunchefens skrivelse 25 januari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 november 2015, § 234 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Demokratiberedningen 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen  
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 Diarienummer 
   KS 0489/14 
 
§ 66 
 
Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga 
affärer 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer antas. 
 
2. Kommunstyrelsen får delegation att medge undantag från policyn. 

 
 

Sammanfattning  
 
Inköp Gävleborg (IKG) har i två omgångar remitterat förslag på Upphandlingspolicy för 
hållbara offentliga affärer. Kommunen har svarat och lämnat en hel rad synpunkter och 
förslag på förändringar. 
 
IKG har nu inkommit med uppdrag till de respektive kommunerna att anta den aktuella 
policyn i kommunfullmäktige senast den 31 mars 2016 (kommunstyrelsen 3 mars). IKG har 
bedömt det viktigt att policyn är likalydande i alla kommuner. 
 
Upphandlingspolicyn avser att ”på bästa möjliga sätt främja miljömässigt, socialt och 
totalekonomiskt hållbara affärer ska följande beaktas vid alla upphandlingar i vår region”  
 
I förslaget anges att ”policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala 
bolag, kommunala samordningsförbund och andra offentliga aktörer som överlämnat 
upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg”. Dessa delar har nu utvidgats att omfatta även 
bland andra kommunalförbund samt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) 
inköpsorganisation Kommentus, VÄRMEK (värme-ventilationsmaterial) och HBV 
(byggmaterial). Utöver de sistnämnda anges också i förslaget till policy ”och liknande 
organisationer”. 
 
Policyn omfattar områdena: 
• Ambitionsnivå 
• Riktlinjer för kravställning vid inköp/upphandling 
• Socialt och etiskt hållbara krav 
• Miljömässigt hållbara krav 
• Ekonomiskt hållbara krav 
• Krav som främjar tillväxt 
• Utveckling 
• Arbetsmaterial Policyn (bilagorna ingår ej i beslutet) 
 
I yttrande över den andra av de tre versionerna har Ljusdals kommun angivit att det 
föreliggande förslaget är skrivet på ett sådant sätt att delägarna i kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg till vissa delar formellt binds till kommunalförbundets policy. Liksom meddelats i  
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 Diarienummer 
   KS 0489/14 
 
§ 66 forts.  
 
Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga 
affärer 
 
våra svar i de tidigare remissomgångarna anser Ljusdals kommun att policyn endast kan vara 
formellt bindande för associationen Inköp Gävleborg och de kommuner som väljer att besluta 
införa policyn. Genom att besluta tillstyrka remissförslaget skulle Ljusdals kommun, dess 
bolag, kommunalförbund (där kommunen är delägare) och samordningsförbund (där 
kommunen är delägare) vara bundna av att följa policyn. Detta förhållande skulle även gälla 
vid upphandlingar som genomförs av till exempel Kommentus, VÄRMEK eller HBV. Det 
gäller dessutom för alla ”liknande organisationer”. 
 
Det skulle kunna finnas risk för att Ljusdals kommun förhindras handla via Kommentus med 
flera då man rimligen inte kan utgå från att sådana organisationer med automatik skulle välja 
att ratificera policyn. 
 
Det kan vidare konstateras att de synpunkter vilka lämnats från Ljusdals kommun 
i samband med de två inledande remissomgångarna till största del ej beaktats av 
IKG. 
 
Att anta policyn skulle innebära att kommunen binder sig vid dess innehåll. Det finns ett 
värde i att alla ägare av IKG omfattas av samma policy. Karaktären på skrivningarna är också 
mycket öppna varför allvarliga hinder för kommunens upphandlingar och inköp knappast 
torde uppstå. Trots det är det rimligt att i beslutssatsen skapa ett formellt utrymme för att göra 
avsteg från policyn. Sådant skulle kunna ske genom att kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att vid särskilda omständigheter medge undantag från efterlevnad av 
policyn. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 58 
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 26 
Kommunchefens skrivelse 1 februari 2016 
Upphandlingspolicy för Hållbara affärer 22 januari 2016 
 
Yrkanden 
 
Kennet Hedman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Kristoffer Hansson (MP): Kommunstyrelsens förslag avslås. 
 
László Gönczi (MP): Bifall till Kristoffer Hanssons yrkande. I andra hand föreslås Inköp 
Gävleborg att skriva in i policyn att kommunerna får medge sig själva undantag från policyn. 
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 Diarienummer 
   KS 0489/14 
 
§ 66 forts.  
 
Inköp Gävleborgs upphandlingspolicy och riktlinjer för hållbara offentliga 
affärer 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Kennet Hedmans yrkande mot Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller Kennet Hedmans yrkande.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
Inköpschefen f k 
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 Diarienummer 
   KS 0373/14 
 
§ 67 
 
Förändring av fördelning av delegering för tillsyn enligt tobakslagen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delegeringen gällande 2 § och 4 § tobakslagen (1993:581) överförs från 

myndighetsnämnden till omsorgsnämnden.  
 
2. Kommunledningskontoret uppdras att revidera ”reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnderna” enligt ovanstående beslut. 
 
Sammanfattning  
 
Myndighetsnämnden och omsorgsnämnden föreslår att delegeringen gällande 2 § och 4 § 
Tobakslagen överförs från myndighetsnämnden till omsorgsnämnden. 
 
I dag delas tillsynsansvaret för tobakslagen mellan de båda nämnderna. Nämnderna anser att 
det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och ett samlat ansvar för tillsynens alla led, från 
försäljning av tobak, åldersgränser, marknadsföring och rökfria miljöer. Särskilt viktigt är de 
miljöer där barn och unga vistas.  
 
Det vidgade uppdraget för omsorgsnämnden kommer att medföra ökade kostnader i form av 
arbetstid och resekostnader vilket kommer att regleras mellan nämnderna. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 57 
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 27 
Kommunledningskontorets skrivelse 2 februari 2016 
Omsorgsnämnden 10 december 2014, § 209 
Myndighetsnämndens protokoll 24 oktober 2014, § 111 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Myndighetsnämnden, Omsorgsnämnden 
Kommunledningskontoret för verkställande, Författningssamling efter revidering 
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   KS 0257/12 
 
§ 68 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande om- och tillbyggnad på 
Gärdeåsskolan, hus H 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 117 966 kronor godkänns.  

 
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2012, § 249 att anslå 850 000 kronor till 
projektering och att pengarna tas ur kommunstyrelsens investeringsutrymme. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013, § 83 att anvisa 11 197 670 kronor i 
investeringsmedel för om- och tillbyggnad och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. Totalt har 12 047 670 kronor anvisats. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden kostat  
12 165 636  kronor. Anvisat anslag har överskridits med 117 966 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är att ett byte av tryckimpregnerad syll försenade färdigställande-
tiden. På grund av detta fick hyran av modulerna förlängas med två månader till en kostnad av 
120 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 61 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 16 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 22 januari 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk, Ekonomienheten 
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   KS 0258/12 
 
§ 69 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 1 037 289 kronor godkänns. 

 
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni, § 115 att anvisa 12 500 000 kronor i 
investeringsmedel för om- och tillbyggnad och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. 
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden kostat 
13 537 290  kronor. Anvisat anslag har överskridits med 1 037 290 kronor. 
 
Orsaken till överskridandet är framförallt relaining av avloppsstammarna; 216 000 kronor, 
förstärkning av golv i kök; 119 000 kronor, byte av kapitalvaror i källare; 97 000 kronor, 
uppsäkring av el; 63 000 kronor, omdisponering av utvändiga ytor; 125 000 kronor, extra 
spackling av golv; 89 000 kronor samt tilläggsbeställning av elinstallationer; 86 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 62 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 17 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.  Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0257/13 
 
§ 70 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande tillbyggnad av Färila skola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen godkänns. 

 
2. Överskottet återförs till kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2014, § 66 att anvisa 11 358 691 kronor i 
investeringsmedel för tillbyggnad av Färila skola och att pengarna tas ur kommunstyrelsens 
investeringsutrymme. 
 
Enligt den ekonomiska slutredovisningen har tillbyggnaden kostat 11 323 263 kronor och 
alltså blivit 34 596 kronor billigare än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 63 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 19 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 februari 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Ekonomienheten  
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 Diarienummer 
   KS 0465/12 
 
§ 71 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande utbyggnad/tillbyggnad av 
Propellerns förskola i Färila 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på  

1 683 000 kronor godkänns. 
 

2.  Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 
 
 
Sammanfattning  
 
Enligt den bilagda ekonomiska slutredovisningen har om- och tillbyggnaden 
kostat 5 682 284 kronor. Anvisat anslag har överskridits med 1 682 684 kronor. 
 
Förslaget beräknades kosta cirka 4 miljoner kronor, vilket också avsattes i budget 
för projektet. Vid efterföljande projektering har nya entréer tillkommit och 
befintligt fläktaggregat måste ersättas då kapaciteten inte räcker till för att klara 
både befintliga och tillbyggda delar. 
 
Anbudsförfarande utfördes och lägsta anbud låg på 5 722 600 kronor inklusive 
projektering, besiktning med mera, vilket innebar en merkostnad på 1 722 600 
kronor gentemot ursprunglig kalkyl. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 64 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 19 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skrivelse 8 februari 2016 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 72 
 
Ekonomisk slutredovisning gällande Östernäs parkområde 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Slutredovisningen gällande Östernäs park och strandpromenad godkänns. 
 
2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 

 
Sammanfattning  
 
Entreprenadarbetena för park och strandpromenad inom Östernäsområdet har avslutats. 
Upphandlade och tillkommande arbeten har utförts som planerat med vissa justeringar.  
 
Kommunfullmäktige har anslagit totalt 17 000 000 kronor för entreprenadkostnader och 
Kommunstyrelsen har anslagit 570 000 kronor för komplettering av vägen inom området. 
 
Kommunfullmäktiges anslag omfattade bara de upphandlade entreprenadkostnaderna. 
Byggherrekostnader, kostnader för framtagande av underlag med mera samt oförutsedda 
kostnader har alltså inte finansierats. Beslut har även fattats om byggande av en 
dräneringsledning som skall finansieras i efterhand. 
 
Markbeskaffenheten inom Östernäsområdet som till stor del är utfyllt med organiskt material 
har medfört tillkommande kostnader för bland annat isolering av hårdgjorda ytor vid GC-
vägar och aktivitetsytor för att förebygga risken för framtida skador på grund av sättningar i 
marken. Markinnehållet har även medfört att massor som inte hållit tillräcklig kvalitet för att 
användas som underbyggnad har transporterats bort och ersatts med andra tillköpta massor. 
 
I några fall har så kallade sidoanbud utnyttjats för att sänka de totala kostnaderna. Detta gäller 
bland annat inköp av lekutrustning och del av belysningsutrustning med mera där kommunen 
genom egna inköp reducerat kostnaderna samt minskad mängd sittbänkar. Utrustning till 
utegym och montering av densamma har köpts som tillägg.  
 
En pumpstation och kompletterande VA-ledning som inte ingick i förfrågningsunderlaget har 
tillkommit. Bland övriga kostnader kan nämnas anslutningskostnad för el och VA samt 
driftkostnader för desamma under projekttiden, låsutrustning och rivning av betongfundament 
som påträffades i marken. 
 
Framtagande av kontrollprogram och provtagning för badplatsen har också medfört 
obudgeterade kostnader. 
 
Den flytbrygga som ingick i badplatsen och medförde en kostnad om cirka 160 000 kronor 
fungerar dåligt på grund av de stora variationerna i Kyrksjöns vattenstånd. Denna brygga är 
av samma typ som på de ordinarie kommunala badplatserna, och kommer i stället att 
användas vid en sådan. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 72 forts.  
 
Ekonomisk slutredovisning gällande Östernäs parkområde 
 
Underskottet på 3 046 000 kronor kommer att behandlas i bokslutet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 65 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 februari 2016, § 22 
Kommunledningskontorets skrivelse 3 februari 2016 
Sammanställning ekonomi 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0467/14 
 
§ 73 
 
Motion från Markus Evensson (S) om att initiera ett arbete för att införa 
ett ledningssystem för kvalitet gemensamt för alla kommunens 
förvaltningar. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles. 
 
Sammanfattning  
 
Markus Evensson (S) yrkar i motion inkommen den 15 december 2014 att Ljusdals kommun 
initierar ett arbete för att inför ett ledningssystem för kvalitet gemensamt för alla kommunens 
förvaltningar. 
 
Markus Evensson skriver i motionen att Ljusdals kommuns förvaltningar idag leder, planerar, 
kontrollerar, följer upp och utvärderar sina verksamheter för att eftersträva bästa möjliga 
kvalitet är en självklarhet. Det som saknas är ett gemensamt arbete där vi eftersträvar bättre 
kvalitet på ett övergripande och systematiskt sätt genom hela koncernen Ljusdals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 263 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunchefen. 
 
Kommunchef skriver i sitt yttrande att motionären hänvisar till omsorgsnämndens till delar 
strikt lagstyrda verksamhet och de system som används där för att tillfredsställa 
kontrollmyndigheter såsom till exempel IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vidare till 
de redan idag befintliga ledningssystem som finns i kommunen. 
 
Under våren 2016 är det avsikten att ett nytt ärendehanteringssystem ska implementeras. 
Detta kommer direkt efter att ett nytt e-postsystem installerats och precis före att ett nytt 
system för telefoni tillförts kommunen. Parallellt ansluts så kallade surfplattor. Således pågår 
en rad stora och arbetskrävande systemförändringar under 2016. 
 
Utöver dessa stora ansträngningar som förvaltningen har att hantera genomgår 
verksamheterna krävande förändringar i form av nya förvaltningschefer, 
organisationsförändringar, allmänt stramare ekonomiska förutsättningar och inte minst den 
särskilt påfrestande ekonomiska utmaning som ligger på omsorgsverksamheterna. 
 
En ambition att påbörja en inventering av möjligheter och förutsättningar för att införa ett 
ledningssystem för kvalitet gemensamt för att förvaltningar torde rimligen kunna initieras 
under första halvåret 2017. Kommunchefen bör ges i uppdrag att leda arbetet.   
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 Diarienummer 
   KS 0467/14 
 
§ 73 forts.  
 
Motion från Markus Evensson (S) om att initiera ett arbete för att införa 
ett ledningssystem för kvalitet gemensamt för alla kommunens 
förvaltningar. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdals kommun har cirka 1 700 
medarbetare som arbetar i en rad olika verksamheter. För var och en av dessa är det viktigt att 
det finns tydligt angivna mål, arbetsrutiner och uppföljning som skapar ordning, reda och 
utveckling. Kommunen ska ha tydliga arbetsflöden som gör att varje medarbetare förstår sin 
roll och uppgift. Ett ledningssystem som dessutom hanterar och rättar till fel och brister gör 
att verksamheterna hela tiden utvecklas och blir bättre, till nytta för alla medbetare och för 
allmänheten. Motion föreslås bifallas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 74 
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 28 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 1 februari 2016 
Yttrande från kommunledningskontoret 27 januari 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014 
Motion 15 december 2014   
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Kenneth Forssell (V) och Leif Hansen (-): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
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 Diarienummer 
   KS 0111/16 
 
§ 74 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande IT-situationen inom Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin (M). I interpellationen skriver han: 
 
” IT-verksamheten har under mina år som förtroendevald fått utstå en hel del 
kritik. Jag har ställt många frågor och fått massor av svar. Det görs en hel del 
inom IT-verksamheten som med stor sannolikhet är bra och behövligt för att vår 
personal ska kunna arbeta. Vi har t ex tagit beslut om att köpa läsplattor till alla 
förtroendevalda för att modernisera och försöka nå det ”papperslösa” samhället. 
Nu hör jag att IT-verksamheten ska byta e-post-, diarie- och handläggarsystem 
från Lotus Notes till något annat. Omsorgsförvaltningen har ett utvecklat arbetet 
med Verksamhetshandboken, ett ledningssystem för kvalitet, som även detta ska 
bytas ut. 
 
Mina funderingar till kommunalrådet är naturligtvis om det finns en politisk vilja 
att utveckla IT-verksamheten? På vilket sätt skulle i så fall detta ske? Finns det 
några strategiska planer hos de styrande i kommunen? Alla dessa system som nu 
ska till att bytas ut, hur och när ska dessa ersättas? Är detta något som du, som 
kommunens ytterst ansvariga, kommer att vara delaktig i? Kommer 
kommunstyrelsen att bli inblandad? Vilka politiska beslut finns för att göra denna 
stora förändring? Finns denna förändring budgeterad?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016, § 51 att interpellationen får 
framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
” IT och IT-utveckling är en viktig del i att förbättra och förenkla arbetet för kommunens 
medarbetare. Rätt hanterat leder det till att kommunens invånare får bättre service till lägre 
kostnad samtidigt som medarbetarnas arbete förbättras och förenklas.  
 
Bakgrunden till att IT-system nu skall bytas ut är att ärendehanteringssystemet ej längre 
utvecklas. Det påverkar sedan val av e-post system och plattor. Telefonisystemet byts ut med 
anledning av förändringar hos leverantören av telefoni. Alla förändringar sker inom budget 
och förbättrar kvaliteten. Systembytet är en hur-fråga som sköts av förvaltningen och innebär 
att befintliga system byts ut mot modernare. 
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 Diarienummer 
   KS 0111/16 
 
§ 74 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande IT-situationen inom Ljusdals kommun. Svar 
 
På kommunstyrelsen den 9 april 2015 informerade IT-chefen om kommunens IT-verksamhet 
i syfte att öka kommunstyrelsens kunskaper.  
  IT-chefen presenterade:  
• En tillbakablick till slutet av 2008 då han började sin tjänst i kommunen  
• IT-ledningsgruppens arbete  
• Planen för 2015 och framåt  
• IT-kostnaden i Ljusdals kommun kontra andra kommuners IT-kostnader  
 
Tillfälle till frågor och diskussioner gavs. Även i år kommer kommunstyrelsen att informeras 
om IT-verksamheten.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret.  
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S), Lars Molin (M) och 
László Gönczi (MP). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0112/16 
 
§ 75 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande organisationsförändringar inom Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lars Molin 
(M):  
 
””Vi tränade hårt, men varje gång vi började få fungerande grupper skulle vi omorganiseras. 
Jag lärde mig senare i livet att vi är benägna att möta varje ny situation genom 
omorganisation och också vilken underbar metod detta är för att skapa illusionen av framsteg 
medan den åstadkommer kaos, ineffektivitet och demoralisering.”” 
 
Sedan något år tillbaka råder det en febril aktivitet att omorganisera Ljusdals kommun. 
Utbildningsnämnden utförde en relativt lång process där nämnd, förvaltning och konsulter 
arbetade hårt för att hitta en variant som de flesta var nöjda med. Ett beslut som sedermera 
togs av nämnden och numera är verkställt.  
 
Under våren 2014 lämnades ett förslag till ny organisation in, efter en lång politisk process 
remitterades förslaget till de politiska partierna och synpunkter skulle ha varit inlämnande per 
den sista februari 2015. Har du, Lars Molin, som kommunstyrelsens ordförande information 
om vilken byrålåda dessa remissvar hamnat? 
 
Under våren 2015 kom ett nytt förslag där bland annat kommunstyrelsens samhälls-
utvecklingsutskott skulle plockas bort och förändringar inom samhällsutvecklings-
förvaltningen (SUF) skulle till. Detta förslag omvandlades under hösten till ett förslag där 
bara SUF skulle organiseras om. Har du, Lars Molin, varit delaktig i framtagande av dessa 
förslag och hur har då förankringsprocessen sett ut? Tydligen tillskriver cheferna inom SUF 
kommunstyrelsen att de inte har fått varit delaktiga alls. Har det politiska styret tagit ansvar 
för detta att personalen som berörs inte är delaktiga i processen? 
 
Det nyaste förslaget som återremitterades, på initiativ av er, i januari som bland annat innehöll 
att förvaltningschefsjobbet för SUF ska tillfalla kommunchefen samt att en verksamhets-
samordnare skulle tillsättas. Nu blev bevisligen detta ärende aldrig diskuterat men jag undrar 
om den politiska ledningen kommer att se till att personalen framledes blir delaktiga i 
eventuella organisationsförändringar?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016, § 52 att interpellationen får framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2016-03-21 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

30 

 Diarienummer 
   KS 0112/16 
 
§ 75 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande organisationsförändringar inom Ljusdals kommun. Svar 
 
”Vi, de styrande politikerna vill se en bättre samordning och ett mer enhetligt arbete när det 
gäller kultur-, ungdoms- och fritidsverksamheterna. Därav bland annat kultursatsningen på 
Slotte. Vi vill lyfta fram och satsa på kultur, ungdomar och fritid, då vi anser att det är mycket 
viktigt för hela kommunens utveckling. Det uppnås självfallet enbart genom att förvaltningen 
tar ansvar för arbetet. Genom remissarbete kring organisationsförändringar som ville lyfta 
fram kultur, ungdom och fritid, som pågått under 2015, blev det tydligt att såväl vi och 
ansvariga chefer i stort har samma uppfattning. Det innebär att förvaltningen själva kan börja 
arbeta mot större samordning, att politiken följer arbetet samt är beredd att ta politiska beslut 
om det behövs.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S) och Lars Molin (M).  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0113/16 
 
§ 76 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande visionen och målarbetet inom Ljusdals kommun. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin (M): 
 
”Ljusdals kommun antog en vision januari 2014 och har sedan dess arbetat med 
diverse målarbeten. Så sent som i november 2015 hade kommunstyrelsen en 
halvdag om kommunens mål. Kommunstyrelsen bestämde då att anta samma mål 
som kommunfullmäktige. Mål som innehåller siffror, det är exakt antagna nivåer på 
olika indikatorer som t ex antal företag och arbetstillfällen i Ljusdals kommun. På 
kommunstyrelsen i februari så hade vi socialdemokrater en avvikande åsikt från det 
liggande förslaget och det återremitterades. 
 
 Utifrån visionen kan jag inte se någon koppling vad det gäller värderingar av 
visionens övergripande mål och fullmäktiges nu antagna. Det finns inte några 
uppsatta processer för hur detta ska hanteras eller bedömas om vi eventuellt når 
dessa mål.  
 
Är det kommunalrådets intentioner att kommunens vision och målarbete ska 
användas som det gjort under ditt första år som kommunalråd?  
 
Vilka politiska initiativ kommer kommunalrådet att ta under 2016 för att få en 
organisation som prioriterar målarbetet och arbetet med en värdegrund för alla?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016, § 52 att interpellationen får 
framställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
”I juni 2011 fattades beslut om att påbörja ett visionsarbete för Ljusdals kommun. 
Arbetet utmynnade under hösten 2013 i delrapport ”Lokal utvecklingsstrategi för 
Ljusdals kommun”. På denna delrapport har förslaget till Vision för Ljusdals 
kommun och dess medborgare utarbetats. 
 
Kommunens Vision fastställdes av kommunfullmäktige den 27 januari 2014. I 
protokollet står: ”Förslaget till vision beskriver en framtida bild att sträva efter.  
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 Diarienummer 
   KS 0113/16 
 
§ 76 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunalrådet Lars Molin 
(M) gällande visionen och målarbetet inom Ljusdals kommun. Svar 
 
Visionen har sin givna plats högst upp i kommunens styrmodell och ska vara det 
övergripande dokument som vägleder kommunen.” Utifrån Visionen har en 
styrmodell tagits fram och fullmäktigemål antagits. 
 
Fullmäktigemålen är direkt kopplade till de tio områden som togs fram av en 
parlamentarisk arbetsgrupp och utgör grunden för visionen. Målen har satts så att 
de kan följas upp genom mätningar som redan görs av organisationer som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB). 
Måluppfyllelsen kommer således att gå att följa under kommande år. Mätningarna 
ger underlag för politiska ställningstaganden. 
 
Under 2015 har nämnderna, förutom kommunstyrelsen, utifrån fullmäktigemålen 
tagit fram nämndmål. Nästa steg i målarbetet är att ta fram förvaltningsmål, d v s 
mål för verksamheterna med planer för genomförande. I och med detta styr 
kommunfullmäktige kommunen genom fullmäktigemålen. 
 
Kommunens Vision innehåller värderingar som genom att de ingår i Visionen är 
kommunens övergripande värdegrund.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S) och  
Lars Molin (M). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson  
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   KS 0110/16 
 
§ 77 
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskotts ordförande Jonny Mill, (LB) 
Vilken politisk styrning har du över Kläppa industriområde?  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) har lämnat en interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande Jonny Mill (LB): 
 
”Den 19 januari ställde Irene Jonsson (S) ett antal frågor till dig angående Kläppa 
Industriområde. Jag har letat i diariet och kan inte finna några svar. Enligt protokollet så är 
beslutet så att det endast att informationen noteras till protokollet.  
 
Den östra infarten till Ljusdal är ett av de mest expansiva lägen vi har. En nyetablerad bilhall 
står på plats sedan före jul. Rondellen för att komma åt området kommer snart att börja 
byggas. På platsen finns sju tomter möjliga för etablering av affärsverksamheter och som jag 
har förstått det har intresset varit stort. Många företagare ser platsen som en fin möjlighet att 
etablera sig på men det verkar gå väldigt långsamt.  
 
Jag vill att du svarar på några frågor. 
 

• Hade du tänkt svara på Irenes frågor?  
Se nedan: 

• Hur ser du på planen kring Kläppa industriområde, när ska de övriga tomterna säljas? 
• Kommer alla tomterna att färdigställas, i enlighet med förfrågningsunderlaget? 
• Finns det någon inriktning på verksamheter som bör få förtur till ett industriområde 

som ligger så nära riksväg 84?  
• Ligger det i ditt ansvar att följa upp viktiga etableringar i Ljusdals kommun?” 

 
Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016, § 54 att interpellationen får framställas och 
att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. 
 
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (LB) har svarat på interpellationen: 
”Markus Evensson har i en interpellation ställt frågan om vilken styrning undertecknad har 
över Kläppa industriområde. 
 
Han hänvisar till de frågor Iréne Jonsson ställde på samhällsutvecklingsutskottet den 19 
januari och anser inte att dessa har besvarats. 
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 Diarienummer 
   KS 0110/16 
 
§ 77 forts.  
 
Interpellation från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskotts ordförande Jonny Mill, (LB) 
Vilken politisk styrning har du över Kläppa industriområde?  
 
Vidare skriver Markus Evensson att den östra infarten i Ljusdal är ett av de mest expansiva 
lägen kommunen har. Nyetablerad bilhall står på plats sedan före jul. Den planerade rondellen 
kommer snart att börja byggas. På platsen finns sju tomter möjliga för etablering av 
affärsverksamhet och intresset har varit stort. Många företagare ser platsen som en fin 
möjlighet att etablera sig på, men det verkar enligt Markus Evensson gå väldigt långsamt. 
 
Markus Evensson frågar om jag hade tänkt svara på Iréne Jonssons frågor. 
På samhällsutvecklingsutskottet den 19 januari 2016 bad Iréne Jonsson att få ta upp ett extra 
ärende gällande Kläppa Industriområde. Detta godkändes av samhällsutvecklingsutskottet och 
Iréne Jonsson delade ut en skrivelse gällande de tomter som iordningsställts på 
industriområdet efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och infrastruktur anlagts. 
 
Gata- och parkchefen informerade på sammanträdet om att flera av tomterna är tingade, men 
att de ännu inte sålts eftersom lantmäteriförrättningen inte varit avslutad. Förrättningen är nu 
avslutad och tomterna har fått fastighetsbeteckningar, vilket är nödvändigt för att de ska 
kunna säljas. 
 
Tomterna kommer att säljas i befintligt skick eftersom önskemålen skiljer sig åt, men vatten 
och avlopp är framdraget. Detaljplanen anger handel och mindre störande industri och vid 
fördelningen av tomter har man ambitionen att se till att det ser snyggt och städat ut mot 
vägen. 
 
Iréne Jonsson förklarade sig nöjd med svaret hon fått och informationen noterades till 
protokollet. Undertecknad och nämndsekreteraren uppfattade att ärendet i och med det var 
avslutat.” 
 
Markus Evensson (S) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S) och Jonny Mill (LB). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Markus Evensson 
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 Diarienummer 
   KS 0327/15 
 
§ 78 
 
Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas Län över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet 2014-2018 för kännedom till 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning  
 
Länsstyrelsen Dalarnas Län har inspekterat överförmyndarverksamheten i 
kommunen. Kopia av protokoll över inspektionen har översänts till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för 
kommunen, och därmed ansvariga för verksamheten, för kännedom. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 3 mars 2016, § 78 
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2016, § 29 
Följebrev och protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas Län 27 januari 2016  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 79 
 
Fyllnadsval av ledamot (1) och ersättare (1) till Ljusdal Energiförsäljning 
AB samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2016 
till bolagsstämma 2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamot väljs Jan Hedlund (M). 
 
2. Till ersättare väljs Stig Andersson (V). 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S). 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordning för Ljusdal Energiförsäljning AB. Den nya 
bolagsordningen innebär bl a att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter jämte 
högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av kommunfullmäktige för tiden 
från årsstämma till nästa årsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
Kommunfullmäktige valde 29 februari 2016, § 49 Björn Brink (C) och Örjan Fridner (S) till 
ledamöter i styrelsen och Jan Hedlund (M) och Kristoffer Kavallin (MP) till suppleanter. 
 
I och med att kommunfullmäktige nu har godkänt ny bolagsordning ska fyllnadsval göras. 
 
Yrkanden 
 
Kennet Hedman (M): Jan Hedlund (M) väljs till ledamot. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Stig Andersson (V) väljs till suppleant. 
 
Kennet Hedman (M): Björn Brink (C) väljs till ordförande. 
 
Markus Evensson (S): Örjan Fridner (S) väljs till vice ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, De valda, Ljusdal Energiförsäljning AB, Förtroendemannaregister 
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§ 80 
 
Val av lekmannarevisor (1) och ersättare (1) till Ljusdal Energiförsäljning 
AB under återstoden av mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Pekka Kankare (M) väljs till lekmannarevisor. 
 
2. Roland Bäckman (S) väljs till ersättare för lekmannarevisor. 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordning för Ljusdal Energiförsäljning AB. Den nya 
bolagsordningen innebär bl a att fullmäktige för varje mandatperiod ska utse en 
lekmannarevisor med ersättare. 
 
I och med att kommunfullmäktige nu har godkänt ny bolagsordning ska valet göras. 
 
Yrkanden 
 
Björn Brink (C): Pekka Kankare (M) väljs till lekmannarevisor. 
 
László Gönczi (MP): Roland Bäckman (S) väljs till ersättare för lekmannarevisor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
dessa.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Ljusdal Energiförsäljning AB 
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 Diarienummer 
   KS 0128/16 
 
§ 81 
 
Medborgarförslag gällande förslag till planerad gångtunnel under 
bangård 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande alternativt förslag till 
planerad gångtunnel under bangården. 
 
Förslagsställaren föreslår: 
 

1. Bygg hissar på varje sida av gångbron. 
2. Bygg in gångbron för väder och vind (räddar även bron) med fönster och belysning.  
3. Bygg ut långtidsparkeringen vid Östernäs, smidigt att gå från bilen till Resecentrum. 
4. Trevligare att gå över en gångbro än i en gångtunnel. 
5. Efter ombyggnaden blir gångbron handikappvänlig. 
6. Behåll trapporna. 

 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till kommunstyrelsen för 
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ks beredning 
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 Diarienummer 
   KS 0148/16 
 
§ 82 
 
Avsägelse från Barbro Keijzer (MP) som revisor i Ljusdals kommun  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Barbro Keijzer (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Barbro Keijzer (MP) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som kommunrevisor. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunrevisionen 
Barbro Keijzer 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
   KS 0157/16 
 
§ 83 
 
Avsägelse från Benny Bergström (SD) från alla politiska uppdrag i 
Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Benny Bergström (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 
 
 
Sammanfattning  
 
Benny Bergström (SD) har begärt avsägelse från sina uppdrag i kommunen. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Benny Bergström 
Förtroendemannaregister 
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   KS 0142/16 
 
§ 84 
 
Medborgarförslag gällande gång- och cykelbana på Väg 83 mellan Nore 
Camping och Rolfhamre 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att bygga en gång- 
och cykelbana på väg 83 mellan Nore Camping och Rolfhamre.  
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för 
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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