
 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Plats och tid Folkparksrestaurangen Ljusdal kl 18:00 - 21:45 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Marie Mill (LB) 
 Örjan Fridner (S) Leif Hansen (-) 
 Jenny Breslin (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Markus Evensson (S) Kenneth Forssell (V) 
 Annelie Wallberg (S) Maria Sellberg (V) 
 Ronnie Karlsson (S) Stig Andersson (V) 
 Leif Persson (S) Harald Noréus (FP) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Vanja Isaksson (S) tjg ers Lasse Bergqvist (FP) tjg ers 
 Mostafa Touil (S) tjg ers  
 Ove Schönning (S) tjg ers László Gönczi (MP) § 229-252 
 Maria Molin (M) Kristoffer Hansson (MP) 
 Lars Molin (M)  Karin Jansson (MP) tjg ers § 229-252 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Erik Nygren (M)  Stefan Andersson (SD) 
 Jan Hedlund (M)  Lars Björkbom (KD) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Helena Brink (C) 
 Ingrid Olsson (C) 
 
Övriga deltagande  
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Maria Molin (M), Leif Persson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-12-07 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  230-252 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Maria Molin (M) 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Leif Persson (S) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-11-30 
 
Datum för anslags upprättande 2015-12-08 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-12-30 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 225 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. Sekreterare 
Karin Höglund 
 
§ 226 
 
Justerare 
 
Maria Molin (M) och Leif Persson (S) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. Protokollets justering sker den 7 december 2015, kl 15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 227 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 november 2015. Kungörel-
sen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 november 2015 i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga 
ordning. 
 
§ 228 
 
Meddelanden 
 

- Avsägelse och inhibering av Thomas Wandels avsägelse är  
 kommunalrättsligt korrekt. 

- Revisorerna har kommit med en komplettering av utlåtandet gällande  
 Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun. Det framgick inte av utlåtandet  
 att två av revisorerna inte deltagit vid granskning av omsorgsnämnden  
 pga valbarhetshinder.  

- I sammanträdeslokalen finns revisionsrapporten gällande granskning av  
 Omsorgsnämndens ansvarsutövande. Rapporten kommer för beslut i  
 kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle. 

- Utbildningsnämnden har fattat beslut gällande medborgarförslag  
 KS 0031/15 Medborgarförslag om att säkra tillgången på förskollärare. 

- Omsorgsnämnden har fattat beslut gällande medborgarförslag KS  
 0385/15 Medborgarförslag om att förbättra arbetsmiljön samt bättre  
 kundservice inom hemtjänsten. 

- Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men vid dagens  
 sammanträde anmälda en fråga, två interpellationer, två medborgarförslag  
 och tre avsägelser får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att  
 kommunfullmäktige bifaller detta.  

 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 229 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) besvarar en tidigare fråga från Leif 
Hansen (-) gällande besparingar på Ramsjö skola. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om upphandling av taxiverksamhet, färdtjänst och 
skolskjutsar.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om kommunens arbete mot främlingsfientlighet 
och radikalisering. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Leif Hansen (-) ställer en fråga om arbetsmarknadsråd för Ljusdals, Hudiksvalls och 
Nordanstigs kommuner. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
gällande raketer och smällare. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om skrivelse från förskolan Linblomman i Letsbo 
gällande vargproblematik. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
 
                             



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 
                     Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 230 
 
Avgiftstaxa äldreomsorg 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras i syfte att: 
 

- Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor. Prisbasbeloppet användas bland annat 
inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor, alltså 
200 kronor högre än 2016 års prisbasbelopp. Det gör att beräkningarna i förslaget inte stämmer, 
tekniska lösningar som anpassningar i Treserva måste göras. 

- Fler beräkningsexempel för hur taxan kan påverka en enskild person som är kund i 
äldreomsorgen ska tas fram.  

- Samtliga partier ska känna sig delaktiga och insatta i ärendet. 
 

Sammanfattning 
 
Omsorgsförvaltningen har av omsorgsnämnden fått uppdraget att se över taxan inom äldreomsorgen i 
syfte att undersöka om det går att öka intäkterna. Vid beräkning av intäkter har hänsyn tagits till 
kundernas avgiftsutrymme och maxtaxan. Maxtaxa är den statligt bestämda högsta avgiften kommunen 
får ta ut för omvårdnadsavgifter. För 2015 är den 1 780 kronor per månad. Avgiftsutrymmet är en 
uträkning av hur mycket en person med biståndsbeslutade insatser har möjlighet att betala i 
omvårdnadsavgift.  
 
Här räknas inkomsterna av exempelvis pension, ränteintäkter och bostadsbidrag ihop. Från detta dras 
sedan ett så kallat minimibelopp, som också är statligt styrt, samt hyra och fördyrade kostnader för mat 
för den som är beviljad matdistribution eller matabonnemang från kommunen. Nettot av dessa poster 
bildar sedan avgiftsutrymmet. Om avgiftsutrymmet är negativt, det vill säga kostnaderna är större än 
intäkterna, betalas ingen avgift. Om avgiftsutrymmet är större än 1 780 kronor per månad tas inte mer än 
den summan ut eftersom det är maxtaket för uttag av avgifter. 
 
Sammanfattning av remissvar från Kommunala pensionärsrådet: 
På omsorgsnämnden den 26 augusti 2015 beslutades att ärendet gällande förändring av avgiftstaxan för 
äldreomsorgen skulle skickas till Kommunala pensionärsrådet på remiss. Svar på remissen har inkommit från 
fem olika pensionärsorganisationer.  
 
Hennans PRO har endast synpunkter på tre av förändringarna. När det gäller sänghyra tycker de inte att 
kommunen ska ta betalt för det i vård- och omsorgsboende samt att förbrukningsartiklar ska debiteras med 
faktisk kostnad istället för schablon. När det gäller förmögenhet och matdistribution bedömer de förslagen 
vara tveksamma.  
 
PRO Ljusdal avstyrker en höjning av avgiftstaxan helt. De anser att en höjning skulle slå hårt mot de som 
har det sämst och tror att en höjning kan leda till att vissa avsäger sig insatser. 
 
                                        



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

                    Diarienummer 
   KS 0400/15 
 
§ 230 forts.  
 
Avgiftstaxa äldreomsorg 2015 
 
PRO Järvsö säger att de inte kan acceptera en höjning av avgifterna och avstyrker därmed förslaget. 
 
SPF seniorerna i Järvsö godkänner inte förslaget om höjning av avgiftstaxan med hänvisning till de 
sänkningar av pensioner som genomförts och den högre skatt som pensionärerna redan idag betalar.  
 
SPF seniorerna i Färila anser att alla föreslagna höjningar och nya avgifter helt ska utebli. Även de hänvisar 
till högre skatter och lägre inkomster än arbetande befolkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 280 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015,§  144 
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 139 
Sammanfattning remissvar 21 september 2015 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 juli 2015 
Förändringar i avgiftstaxan inför 2016 
 
Yrkanden  
 
Helena Brink (C), László Gönczi (MP), Lars G Eriksson (KD) och Yvonne Oscarsson (V): Ärendet 
återremitteras i syfte att: 
 

- Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor. Prisbasbeloppet användas bland annat 
inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. 2015 är prisbasbeloppet 44 500 kronor, alltså 
200 kronor högre än 2016 års prisbasbelopp. Det gör att beräkningarna i förslaget inte stämmer, 
tekniska lösningar som anpassningar i Treserva måste göras. 

- Fler beräkningsexempel för hur taxan kan påverka en enskild person som är kund i 
äldreomsorgen ska tas fram.  

- Samtliga partier ska känna sig delaktiga och insatta i ärendet. 
 
Markus Evensson (S): Förslag till ny avgiftstaxa avslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl yrkande om återremiss. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsens beredning 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0442/15 
 
§ 231 
 
Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn 
inom strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt lagen om foder 
och animaliska biprodukter 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Taxornas utformning antas i enlighet med förslagen. 

 
2. Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
3. Timavgift (800 kronor) införs i taxorna för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter samt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område. 
 

 
Sammanfattning 
 
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. 
Utformningen av taxan följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag men med vissa 
justeringar utifrån miljöenhetens erfarenheter och jämförelser med grannkommunerna Ovanåker och 
Bollnäs. 
 
Förslagen till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter samt taxa för 
tillsyn inom strålskyddslagens område har i huvudsak tagit utifrån Hässleholms, Örebros och 
Miljösamverkan Östra Skaraborgs kommuners taxor.  
 
Vid uträkningen av handläggningskostanden per timme (timavgiften) har SKL:s beräkningsmodell 
använts. Resultatet ger en timavgift på 800 kronor.  
 
Myndighetsnämnden har bifallit miljöenhetens förslag till utformning av taxorna och en höjning av 
timavgiften.  
 
Bland länets kommuner har Ljusdals kommun den äldsta taxan för tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens område och dessutom den lägsta timavgiften, 600 kronor.  
 
I dagsläget har miljöenheten tillsynsansvaret för cirka 250 objekt som kräver återkommande tillsyn inom 
miljöbalkens område.  Utöver planerad tillsyn, hanterar miljöenheten cirka 770 ärenden gällande 
anmälningar och klagomål av miljöfarliga och hälsofarliga verksamheter varje år.  
 
För att miljöenheten ska ha möjlighet att upprätthålla de resurser som behövs för att bedriva tillsyn med 
den höga kvalitet som enheten har i dag, är det viktigt att det finns möjligheter till avgiftsuttag och att 
timavgiften är i rimlig nivå med kostnaden för tillsynen och handläggning av ärenden.  
 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0442/15 
 
§ 231 forts.  
 
Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn 
inom strålskyddslagens område samt för offentlig kontroll enligt lagen om foder 
och animaliska biprodukter 
 
För offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter samt tillsyn inom strålskyddslagens område 
har Ljusdals kommun inte tidigare haft några taxor.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 286 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 171 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 5 oktober 2015 
Myndighetsnämndens protokoll 24 september 2015, § 76 
Taxa för Ljusdals kommuns tillsyn och prövning inom miljöbalkens område  
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 
 
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 
Myndighetsnämnden för verkställande 
Författningssamling 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0569/09 
§ 232 
 
Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ekonomisk förening från och med 
2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommun tecknar underborgen gentemot Hudiksvalls kommun för 15 procent av 

rörelsekapitalet till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, det vill säga  450 000 kronor enligt 
Hälsingerådets fördelningsmodell. 

 
2. Borgensåtagandet är inte tidsbegränsat utan löper tills krediten sägs upp eller avslutas. 
 
3. Föreningens räntekostnader, vid nyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns 

vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmodell. 
 

 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har likt övriga Hälsingekommuner tecknat borgen gentemot Hudiksvalls kommun för 
rörelsekapital till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening för perioden 2010 – 2015. Denna borgen 
behöver förlängas och förslaget är att borgen inte är tidsbegränsad utan förlängs tills dess att krediten 
sägs upp eller avslutas.  
 
Totalt behov av rörelsekapital är tre miljoner kronor varav Ljusdals kommun tecknar underborgen för 
motsvarande 15 procent eller 450 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 291 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 141 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 28 september 2015 
Begäran från Hälsingeutbildning ekonomisk förening om borgen för rörelsekapital från och med 2016, 
16 september 2015 
 
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, Hudiksvalls kommun, Hälsingeutbildningar ekonomisk förening, Ekonomienheten  
  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 233 
 
Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Åtgärdsplanen godkänns. 
 
Sammanfattning  
 
Ljusdals kommun har efter 2014 ett negativt balanskravsresultat om fyra miljoner kronor. Detta måste 
regleras senast år 2017.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut i samband med årsredovisningen 2014 att en åtgärdsplan skall tas 
fram för hur det negativa balanskravsresultatet skall regleras. Åtgärdsplanen skall presenteras för 
kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten 2015.  
 
Den viktigaste planen för att reglera underskottet från 2014 är de budgetar som lagts för 2015-2017. Den 
samlade resultatnivån för dessa tre åren är drygt 19 miljoner kronor. Detta är resultat som med råge 
täcker balanskravsresultatet minus fyra miljoner kronor. Det stora problemet är att framförallt 
omsorgsnämnden redovisade ett stort underskott (-24,4 miljoner kronor) för 2014 och att prognosen för 
2015 indikerar ett än större underskott (-32 miljoner kronor). Om inte omsorgsnämnden kommer till rätta 
med sina kostnader och når en ekonomi i balans kan framtida underskott i nämnden medföra fortsatta 
underskott för kommunen som helhet.  
 
I delårsrapporten för 2015 redovisas en prognos med överskott på 6,4 miljoner kronor vilket återställer 
det negativa resultatet från 2014. Överskottet är dock skapat av externa intäkter genom återbetalning av 
AFA-premier (9,8 miljoner kronor) samt efterutdelning från Ljusdalshem AB på sammanlagt 13 miljoner 
kronor. 
 
Åtgärdsplan: 
 
• Att klara ett resultat för 2015 i enlighet med delårsrapportens prognos, vilket reglerar det negativa 

balanskravsresultatet. 
 
• Att omsorgsnämnden genomför nödvändiga åtgärder för en ekonomi i balans, vilket minskar 

nämndens underskott 2015 och följer budget 2016-2018. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 290 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 140 
Kommunchefens skrivelse 29 september 2015 
Ekonomichefens skrivelse 29 september 2015 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0012/14 
 
§ 233 forts.  
 
Åtgärdsplan för reglerande av negativt balanskravsresultat 
 
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 
Ekonomienheten  
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 234 
 
Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens politiska 
struktur 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En fullmäktigeberedning, Demokratiberedningen, inrättas under kommunfullmäktige och 

verksamheten startar i januari 2016. 
 
2. Förslag till uppdrag och organisation för demokratiberedningen antas med följande  
 undantag: 
 

- Beredningen består av en ledamot per parti representerat i kommunfullmäktige  
 samt en ordförande som föreslås från majoriteten och en vice ordförande som utses  
 från oppositionen. 

- Beredningens sammansättning ska vara jämställd. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdras föreslå reglemente vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

 
Sammanfattning  
 
Allmänna utskottet gav den 2 juni 2015, § 94 kommunchefen i uppdrag att lämna förslag på hur en 
beredning för demokratifrågor skall tillföras kommunfullmäktige.  
 
Socialdemokraterna i Ljusdal har genom Örjan Fridner och Markus Evensson inkommit med ett förslag 
innebärande att frågor om hur den politiska organisationen skall utformas inför nästa mandatperiod ska 
beredas.  
 
Man menar i skrivelsen att den nuvarande politiska strukturen i avgörande delar varit densamma under 
många år och att många politiker ”varit aktiva lika länge”. 
 
Vidare funderar man över vad som kan göras bättre ”för att förbättra och anpassa våra strukturer så att 
människor idag kan lockas till att vara med och styra vårt samhälle?” 
 
I skrivelsen diskuteras politikers ersättningsnivåer i förhållande till arbetsbörda samt antalet ledamöter i 
de olika politiska organen. 
 
Kommunchefen skriver i sin bedömning att det är rimligt att det inför varje mandatperiod förs en 
diskussion om för- och nackdelar med gällande politiska organisation. En sådan diskussion måste med 
nödvändighet också föras ur flera perspektiv, vilket också förslagsställarna gör. 
 
Kommunchefen hänvisar till bilaga; ”Demokratiberedning, uppdrag och organisation” där det framgår 
vilka överväganden han gjort vad gäller beredningens uppdrag, förhållande till andra organ i vissa delar 
och organisation. 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0222/15 
 
§ 234 forts.  
 
Inrättande av en demokratiberedning som arbetar med kommunens politiska 
struktur 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 285 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 142 
Kommunchefen skrivelse 30 september 2015 
Bilaga till kommunchefens skrivelse 30 september 2015 
Allmänna utskottets protokoll 2 juni 2015, § 94 
Socialdemokraternas skrivelse 19 maj 2015 
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Beredningens sammansättning ska vara jämställd. 
 
Representanterna ska ha ersättare. 
 
Örjan Fridner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordet ”utses” i kommunstyrelsens förslag byts ut 
mot föreslås. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners ändringsyrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att representanterna 
ska ha ersättare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att beredningens 
sammansättning ska vara jämställd. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag i övrigt. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0466/14 
 
§ 235 
 
Antagande av detaljplan för Öster-Skästra 24:7 med flera, området mellan 
järnvägen och Industrivägen i Järvsö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplanen för Öster-Skästra 24:7 med flera i Järvsö antas. 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsutskottet gav den 20 januari 2015, § 13 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta ny detaljplan efter förslag från förvaltningen. Planförslaget var föremål för samråd under 
våren och granskning under hösten 2015. Planen omfattar ett område i Järvsö som avgränsas av de båda 
järnvägsövergångarna i nord och syd samt av järnvägen och Industrivägen i väst och öst.       
 
Detaljplanen baseras på fördjupad översiktsplan för Järvsö från år 2014 och syftar till att ersätta 
nuvarande markanvändning ”Järnvägsändamål” som området har varit planlagt för. De verksamheter 
som har utvecklats inom området efter det att Banverket avyttrade marken har inte haft något 
planmässigt stöd. Förslaget är att markanvändningen blir ”Verksamheter” (Z) vilket innebär att befintliga 
verksamheter får ett planmässigt stöd som kan ligga till grund för bygglovgivning med mera.  
 
Planen syftar också till att reservera mark för en framtida gång- och cykeltunnel under järnvägen i 
anslutning till stationshuset, även det i enlighet med fördjupad översiktsplan för Järvsö. Allmänna 
parkeringsplatser möjliggörs därmed på östra sidan järnvägen. En tunneluppgång ställer krav på en 
trottoar eller annan gångväg utmed Industrivägen tillsammans med krav på möjlighet till 
dagvattenhantering, varför gatumarken föreslås utökas på bekostnad av de privatägda fastigheterna inom 
Z- området. Det medför rättigheter såväl som skyldigheter till inlösen av den berörda marken.    
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 283 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 20 oktober 2015, § 156 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2015 
Antagandehandlingar 8 oktober 2015 
 
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, Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0411/15 
 
§ 236 
 
Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige godkänns. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige: 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 
25 29 21 25 23 

13 

20* 
29 26 31 28 19 

 
* Budget 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 297 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Eva Wiberg 
Interntryckeriet 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0239/15 
 
§ 237 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen 
andra kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och 
familjeomsorgen kvartal två 2015. 
 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avser kvartalet från den 1 april 2015 till och 
med den 30 juni 2015. Av kvartalsrapporten framgår att det finns ett gynnande beslut som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum för individ- och familjeomsorgen (IFO). Beslutet gäller bistånd med 
kontaktfamilj som beviljades den 10 mars 2015. Insatsen har ej kunnat verkställas på grund av att 
lämplig kontaktfamilj ej funnits. Rekrytering av lämplig kontaktfamilj pågår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 146 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 146 
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 augusti 2015  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0238/15 
 
§ 238 
 
Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och 
omsorg andra kvartalet 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

 
 

Sammanfattning  
 
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande äldreomsorgen och stöd och 
omsorg kvartal två 2015: 
 
För andra kvartalet 2015 fanns totalt tjugofyra ”Ej verkställda beslut” att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Det är tjugotre individrapporter inom verksamhetsområdet 
äldreomsorg samt en individrapport inom verksamhetsområdet omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär att det är tjugofyra personer som fått vänta mer än tre månader på 
verkställighet av beviljade insatser. 
 
Inom äldreomsorgen är det, i samtliga individrapporter, insatsen vård- och omsorgsboende som inte 
verkställts inom tre månader. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning 
är det insatsen kontaktperson som inte verkställts.  
 
Vid rapporteringstillfället, den 15 juli 2015, har fem ärenden verkställts, två personer tagit tillbaka 
ansökan, nio personer har inte fått erbjudande om bostad och åtta personer har tackat nej till erbjudet 
boende. I de flesta fall har anledningen till att tacka nej varit att det varit fel ort som erbjudits. 
 
Det ärende som väntat längst på verkställighet har beslut från januari 2014 och där köper Ljusdals 
kommun en plats på ett specialboende (psykiatri) i annan kommun i väntan på att själv kunna verkställa 
beslutet. Den som väntat längst på vård- och omsorgsboende men ännu inte fått något erbjudande har 
beslut från den 27 januari 2015.  
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 november 2015, § 293 
Allmänna utskottets protokoll 6 oktober 2015, § 145 
Omsorgsnämndens protokoll 26 augusti 2015, § 131 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 juli 2015 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0433/15 
 
§ 239 
 
Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin om hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad gäller 
personer med funktionsnedsättning. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Marie-Louise Hellström (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon:  
 
” Var femte invånare har någon form av funktionsnedsättning. Bra tillgänglighet är en förutsättning för 
att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Det som är nödvändigt för många är också bra 
för alla. 
  
Många hinder är enkla att åtgärda, men enklast av allt är att göra rätt från början. 
Genom att i all fysisk planering beakta tillgänglighet och användbarhet för så många som möjligt sparas 
pengar samtidigt som individens möjligheter tillsjälvständighet ökar. 
  
Kommunen har enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en skyldighet 
att "nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning genom de organisationer 
som företräder dem. Det gäller i alla "beslutsfattande processer angående frågor som berör personer 
funktionsnedsättning". 
  
Vad gör kommunstyrelsens ordförande för att Ljusdals kommun i alla sina verksamheter, ska ha ett 
funktionshinderperspektiv i allt från 
- planering 
- beslutsfattande 
- genomförande 
- utvärdering  och 
- uppföljning  
för att säkerställa att lagstiftningens intentioner uppfylls?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 218 att interpellationen får framställas. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0433/15 
 
§ 239 
 
Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin om hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad gäller 
personer med funktionsnedsättning. Svar 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
”I reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Ljusdals kommun står det i § 8 bland annat 
att det åligger kommunstyrelsens ordförande att  
  

- Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning  
 

- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor  

 
I kommunen finns ett Råd för funktionshinderfrågor (Råff) som ligger under kommunstyrelsen. Rådet 
arbetade fram under 2011-2012 en mycket bra handbok/policy för hur det konkret ska arbetas för att 
skapa ett tillgängligare samhälle för alla medborgare i kommunen.  
 
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2013 och just nu pågår en översyn och revidering av policyn i 
enlighet med beslutet i kommunfullmäktige 2013.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor och kommunstyrelsen har uppdraget att se till att policyn dels sprids i 
samhället samt följa upp att kommunens alla förvaltningar arbetar efter policyn/handboken. En 
uppföljning gjordes under våren 2015 då frågan ställdes till alla förvaltningschefer hur de använder sig 
av policyn i det dagliga arbetet. Svaren gav ett blandat resultat som kan sammanfattas med att 
kommunen behöver bli mycket bättre på att alltid se till tillgängligheten i alla sammanhang.  
 
Svaren från förvaltningarna föranledde Råff  att ta fram en lathund av enklare och tydligare karaktär som 
ska finnas hos alla beslutsfattare och tjänstemän som en påminnelse  
om att alltid tänka på hur ett beslut faktiskt påverkar tillgängligheten. När vi får ett tillgängligt samhälle 
för alla, då har vi skapat ett bra samhälle anpassat för alla människor. Ett tillgängligt samhälle är en 
viktig nyckelfråga och en framgångsfaktor för en kommun som Ljusdal.  
 
Under 2015 har verksamheter som ligger under kommunstyrelsen presenterats för kommunstyrelsen och 
i december har Råff kallats för en presentation av sitt arbete samt för att redovisa vilka problem och 
utmaningar som de ser framåt.” 
 
Marie-Louise Hellström (M) tackar för svaret. 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Markus 
Evensson (S) och Helena Brink (C). 
 
 
  
  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0433/15 
 
§ 239 forts.  
 
Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens ordförande 
Lars Molin om hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad gäller 
personer med funktionsnedsättning. Svar 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Marie-Louise Hellström      
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0430/15 
 
§ 240 
 
Interpellation från Lászlo Gönczi (Mp) till kommunstyrelsens ordförande gällande 
de många chefsavhoppen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
” För ungefär en månad sedan ställde jag en fråga till dig gällande de många 
chefsavhoppen. Jag ansåg att en extern utredare borde titta på om kommunen har 
något fel i vår organisation som kan ha bidragit till avhoppen. Även om var och en har 
sina egna orsaker så kan det finnas gemensamma faktorer som vi bör uppmärksamma. 
 
Frågan är för känslig för att utredas av kommunens egna anställda eller politiker.  
 
Jag frågade då om en sådan extern utredning skulle tillsättas och du valde att svara att 
det inte var avgjort vid det tillfället. 
 
Nu frågar jag igen. Kommer du att se till att det tillsätts en extern utredning som 
förutsättningslöst kan analysera varför så många av våra chefer hoppat av inom så kort 
tid?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2015, § 217 att interpellationen får 
framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
” Den 31 augusti 2015 ställdes frågan till mig i kommunfullmäktige och jag svarade då 
enligt protokollet: ”Den 8 september är det sammanträde med personalutskottet. Här 
och nu stänger kommunstyrelsens ordförande inga dörrar för en extern utredning, men 
öppnar heller inga dörrar.” 
 
Vid personalutskottets sammanträde den 8 september 2015 togs frågan upp att förslag 
har inkommit om att en extern konsult ska anlitas för att komma tillrätta med 
situationen med vakanta chefstjänster. Ledamöterna i allmänna utskottet var överens 
om att man ska följa situationen och avvakta med att anlita någon extern resurs. 
Personalutskottet beslutade att informationen noteras till protokollet.  
 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0430/15 
 
§ 240 forts.  
 
Interpellation från Lászlo Gönczi (Mp) till kommunstyrelsens ordförande gällande 
de många chefsavhoppen. Svar 
 
Vid möten i personalutskottet den 6 oktober och den 3 november informerades vidare 
om de pågående chefstillsättningarna. Frågan om en extern utredning togs inte upp. 
Min bedömning i dag är att chefstillsättningarna sker på ett bra sätt och det inte 
framkommit något ytterligare som gör att jag behöver ta ett initiativ till en extern 
utredning. Däremot kvarstår min kritik av att det saknas personalpolitiska 
policydokument och riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med att rekrytera, behålla 
och utveckla personal. Något som ska åtgärdas under 2016.” 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från László Gönczi (MP), Lars Molin (M), 
Ronnie Karlsson (S) och Stina Michelson (S). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi 
Lars Molin 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0481/15 
 
§ 241 
 
Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid Östernäsområdet mellan 
Hälsans stig och järnvägsövergången 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande utökad belysning vid 
Östernäsområdet mellan Hälsans stig och järnvägsövergången. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställarna 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0471/15 
 
§ 242 
 
Avsägelse från Ingalill Fahlström (Mp) som ledamot i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Ingalill Fahlström (Mp) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
 kommunstyrelsen.  
 
2.  Kristoffer Hansson (Mp) väljs till ledamot i kommunstyrelsen. 
 
3.  Matilda Kavallin (Mp) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingalill Fahlström (Mp) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
László Gönczi (Mp) föreslår att Kristoffer Hansson (Mp) väljs till ny ledamot. Eftersom Kristoffer 
Hansson är ersättare i kommunstyrelsen förslås att Matilda Kavallin väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Kristoffer Hansson kan väljas till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Matilda Kavallin kan väljas till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ingalill Fahlström 
Matilda Kavallin 
Kristoffer Hansson 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0407/15 
 
§ 243 
 
Fyllnadsval av ersättare i stiftelsen Stenegård efter Mats Nygård (FP) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lasse Bergqvist (Fp) väljs till ny ersättare i stiftelsen Stenegård. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
Sammanfattning 
 
Mats Nygård (Fp) valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober 2015 till ny ledamot i 
stiftelsen Stenegård. 
 
Mats Nygård var ersättare i stiftelsen och fyllnadsval måste därför göras. 
 
Maud Jonsson (Fp) föreslår att Lasse Bergqvist (Fp) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lasse Bergqvist 
Ordförande stiftelsen Stenegård 
Bosse Larsson 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0489/15 
 
§ 244 
 
Avsägelse från Maria Andersson (S) av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra 
Gåvomedelsfond och ledamot och vice ordförande i styrelsen för stiftelsen 
Ljusdalshem 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Maria Andersson (S) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot i  
 kommunfullmäktige, ledamot och 1:e vice ordförande i stiftelsen Ljusdalshem och  
 ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond. 
 
2. Fyllnadsval sker vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
 
Maria Andersson (S) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i  
kommunfullmäktige, ledamot och 1:e vice ordförande i stiftelsen Ljusdalshem och  
ersättare i styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond. 
 
Maria Andersson vill också avsäga sig sina uppdrag som ledamot i vice ordförande i AB 
Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus, men sitter kvar till dess att ny ledamot kan väljas. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om Maria Andersson kan beviljas entledigande från sina 
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Maria Andersson 
Länsstyrelsen 
Styrelsen för Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond 
Stiftelsen Ljusdalshem 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0508/15 
 
§ 245 
 
Avsägelse från Anita Haglund (S) som ersättare i myndighetsnämnden. 
Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anita Haglund (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  
    myndighetsnämnden. 
 
2. Jan Nordlinder (S) väljs till ny ersättare. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anita Haglund (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i myndighetsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Markus Evensson (S) föreslår att Jan Nordlinder (S) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslaget kan godkännas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Anita Haglund 
Jan Nordliner 
Förtroendemannaregister 
Myndighetsnämnden 
Anette Swed 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0504/15 
 
§ 246 
 
Avsägelse från Anton Ring Hedman (SD) som ledamot i utbildningsnämnden. 
Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Anton Ring Hedman (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
    utbildningsnämnden. 
 
2. Radislav Majstorovice (SD) väljs till ledamot i utbildningsnämnden. 
 
3. Anton Ring Hedman (SD) väljs till ersättare i utbildningsnämnden. 
 
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Anton Ring Hedman (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Lars G Eriksson (SD) föreslår att Radislav Majstorovice (SD) väljs till ny ledamot och att Anton Ring 
Hedman (SD) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0503/15 
 
§ 247 
 
Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i  
    kommunstyrelsen. 
 
2. Mikael Olsson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
3. Michael Michaelsen (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Lars G Eriksson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Lars G Eriksson (SD) föreslår att Mikael Olsson (SD) väljs till ny ledamot och att Michael Michaelsen 
(SD) väljs till ny ersättare. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om förslagen kan bifallas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Lars G Eriksson 
Mikael Olsson 
Michael Michaelsen 
Kommunstyrelsen 
Förtroendemannaregister 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0507/15 
§ 248 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande rörande det 
politiska ansvaret för om ett program mot extremistvåld tas fram eller ej 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen 
skriver han: 
 
”På sistone har det höjts röster för att kommunerna bör ta fram program för att förebygga och visa på 
rimliga förhållningssätt vad gäller våldsbejakande extremism. Regeringen har utsett en speciell 
samordnare som ibland efterlyser aktiviteter därvidlag i kommunerna. 
 
Jag har vid tre tillfällen aktualiserat detta ämne – i kommunstyrelsen i februari-mars och i 
kommunfullmäktige vid två tillfällen under våren-sommaren. Det senaste svaret jag erhöll från 
kommunstyrelsens ordförande från fullmäktiges talarstol var att han gett kommunchefen i uppdrag att 
skissa antingen på ett dylikt eller hur arbetet för att ta fram ett dylikt skulle kunna se ut. 
 
Nu läser jag följande uttalande i tidningen att ett ”handlingsprogram för frågorna har enbart diskuterats. 
Och hittills finns inga behov av att ändra arbetssättet”. Kommunstyrelsens ordförande uttalar följande: 
”Och med det menar jag inte att vi inte arbetar med det, utan att förvaltningen gjort bedömningen att 
sättet vi jobbar med det här på räcker.” (LjP 21 nov) 
 
Mot den bakgrunden riktar jag härmed följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
1.Vem har, enligt kommunstyrelsens ordförande, ansvar för att det i Ljusdals kommun inte tas fram ett 
program mot våldsbejakande extremism? 
2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är kännetecknande för ett bra politiskt handlag att ena 
dagen i kommunfullmäktige ge ett besked om hur en fråga skall handläggas för att en annan dag via 
media informera om att det som sades i fullmäktige inte längre gäller – och detta utan att något politiskt 
organ fattat något som helst beslut?” 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner, Lars Molin 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Diarienummer 
   KS 0506/15 
 
§ 249 
 
Interpellation från Örjan Fridner (S) till Kommunstyrelsens ordförande gällande 
Verkställigheten av kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens beslut 
rörande utvärdering av det tematiska tillägget om vindkraft 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen 
skriver han: 
 
”Kommunfullmäktige beslöt i november 2014 om att beslutet om det tematiska tillägget om vindkraft 
fortfarande skulle gälla d v s en utvärdering skulle ske. Kommunstyrelsen tog i januari i år 2015 beslut 
om direktiv för en dylik utvärdering. 
 
Nu-  24 november-när vi tecknar ett år efter fullmäktigebeslutet- har uppenbarligen inte ens ett arbete 
påbörjats med den beställda utvärderingen. Istället får vi läsa hur den ene skyller på den andra vad gäller 
ansvaret för den uteblivna aktiviteten- se LjP 18 november- och Ljusdals kommun har en 
kommunstyrelseordförande som ger följande svar på frågan varför ingenting har skett: ” Det får du prata 
med kommunchefen om. Jag har pratat med honom många gånger om att ta fram den.” 
 
Mot ovanstående bakgrund riktar jag i denna interpellation följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Lars Molin (M): 
 

1. Av kommunallagen framgår tydligt kommunstyrelsens roll och ansvar gentemot fullmäktige. Det 
heter således: ”Det åligger styrelsen särskilt att … verkställa fullmäktiges beslut.”(6:4:3). Anser 
kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen i detta fall visat respekt för fullmäktige och 
kommunallagen? 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är uttryck för en god personalpolicy att lägga över 
ansvaret för egen bristande handlingskraft och dito initiativförmåga på kommunal tjänsteman? ” 

Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner, Lars Molin 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0509/15 
 
§ 250 
 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun bidrar med halkskydd till 
pensionärerna i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige. I förslaget föreslås att Ljusdals 
kommun bidrar med halkskydd till pensionärerna i kommunen.  
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0505/15 
 
§ 251 
 
Medborgarförslag gällande röja upp och återställa den utsikts- och rastplats som 
tidigare funnits vid Forsnäset  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige gällande uppröjning och 
återställande av den utsikts- och rastplats som tidigare funnits vid Forsnäset cirka 2 km 
nordväst om älvbron efter riksväg 84. 
 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställarna 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-11-30 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

 Diarienummer 
   KS 0514/15 
 
§ 252 
 
Fråga från Ronnie Karlsson (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande en 
organisation för krislägen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Ronnie Karlsson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande. I frågan skriver han: 
 
”I Ljusdals-Posten lördagen den 21 november uttalar sig kommunens samhällsutvecklingschef Stig 
Olsson och säger att det finns en organisation för krislägen som sätts igång vid ett eventuellt 
attentat i kommunen. Ämnet i artikeln tas upp i anknytning till mordbrandattentatet i 
Förvaltningshuset tidigare denna höst. 
 
Mot bakgrund av att jag som förtroendevald ledamot i kommunfullmäktige inte fått någon 
information om händelsen och inte fått någon fråga om behov av stöd från/av kommunen utifrån att 
händelsen även föregåtts av uppgifter om hot mot politiker så ställer jag följande fråga till 
kommunalrådet Lars Molin: har det någon gång i diskussionerna efter mordbrandattentatet pratats 
om att sätta igång den organisation för krislägen som Stig Olsson pratar om och ifall den har satts 
igång undrar jag varför inte jag som förtroendevald politiker i kommunens högsta beslutande organ 
har fått någon information eller erbjudande om stöd?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. Den organisation som 
samhällsutvecklingschefen hänvisar till i artikeln är Krisledningsnämnden. I det aktuella 
brandattentatet mot Förvaltningshuset var det inte aktuellt att kalla in nämnden. 
 
Däremot träffades kommunens ledningsgrupp, politiker och tjänstemän, en kort stund efter 
brandattentatet. Mötet leddes av kommunchefen. 
 
Personal som farit illa av attentatet har erbjudits professionellt samtalsstöd vid företagshälsovården. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ronnie Karlsson 
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