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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§1
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§2
Justerare
Mia Sparrow (L) och Örjan Fridner (S) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 1 februari 2016, kl 15:00 på
kommunkansliet.
§3
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 januari 2016.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 januari 2016 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
§4
Meddelanden
Ordföranden informerar om att det från och med dagens sammanträde finns en
hjärtstartare i lokalen.
Länsstyrelsen har utsett Irene Jonsson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har också utsett Birgitta Ekh (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har på delegation fattat beslut om att avslå medborgarförslag
om gång- och cykelväg mellan Ulvsta/Älvsätra och centrala Järvsö.
Windfarm Högkölen AB har inkommit med en justering av ansökan om
ändringstillstånd enligt miljöbalken för Högkölens vindpark.
Ordföranden frågar fullmäktige om två ej kungjorda, men anmälda
medborgarförslag får upptas på dagordning. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25

§5
Ledamöternas korta frågor
Inga frågor ställs.

Allmänhetens frågestund
Karin Hultman ställer en fråga om återuppbyggnaden av förvaltningshusets entréplan.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0127/11
§6

Ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ny handläggning.

Sammanfattning
Windfarm Högkölen AB har sedan 2012-05-26 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 nu ansökt om tillstånd enligt 16
kap 2 § 1 stycket miljöbalken att höja totalhöjden från 180 meter till 206 meter
per verk. Alltså en ökning med 26 meter per verk. 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 i 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).
Tidigare ställningstaganden
Kommunfullmäktige tillstyrkte ansökan om det befintliga tillståndet 2012-02-17 §
30. Vid tiden för beslutet var vindkraftsplan för Ljusdals kommun under
utarbetande och hade varit på samråd. I samrådsförslaget till vindkraftsplanen var
Högkölen utpekat som ett område lämpat för vindkraft. Beslutet om tillstyrkan
motiverades enligt beslutsprotokollet av att området Högkölen under samrådet
inte fick någon större kritik från medborgarna och att kommunen därför i grunden
ställde sig positiv till en vindkraftsetablering i området. Området var även under
tiden för beslutet utpekat som ett riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten.
Området berörde heller inga andra konkurrerande riksintressen. Inför
granskningen av förslaget till vindkraftsplan plockades området bort som lämpat
för vindkraft. År 2013 plockades området bort även som riksintresseområde för
vindbruk av Energimyndigheten.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0127/11
§ 6 forts.

Ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår 24 november 2015 att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att inte tillstyrka ansökan om ändringstillstånd för vindkraftspark Högkölen i Ljusdals kommun enligt 16 kap
4 § miljöbalken.
Beslutsunderlag
Windfarm Högkölen AB, justering av ansökan om ändringstillstånd
Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015, § 326
Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 24 november 2015
Ordföranden informerar om att Windfarm Högkölen AB hos Länsstyrelsen
Dalarna ansökt om justering av inlämnad ansökan om ändringstillstånd enligt 16
kap.2§ 1 stycket miljöbalken för Högkölens vindpark. Föreliggande justering
innebär att företaget önskar reducera antalet vindkraftverk som kan komma att
uppföras till maximalt 20 stycken, förutsatt att ansökan om ändrad totalhöjd för
vindkraftverken till max 206 meter per verk erhåller tillstånd.
Ordföranden föreslår därför att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ny
handläggning.
Yrkanden
László Gönczi (MP) och Markus Evensson (S): Bifall till ordförandens förslag om
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny handläggning.
Torsten Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att inte tillstyrka
ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget m fl yrkande om
att återremittera ärendet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat
bifalla yrkandet.
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0222/15
§7

Förslag till reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning antas med följande
kompletteringar:

I § 3 ska tilläggas: ”Beredningens sammansättning ska vara jämställd.”
I § 3 ska också tilläggas att ”För beredningen ska tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutsförhet, protokoll och arvoden.”
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att inrätta en
Demokratiberedning med start januari 2016 samt att förslag till organisation och
uppdrag för beredningen antas. Kommunstyrelsen föreslår också att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
reglemente vid kommunfullmäktiges sammanträde i december månad.
Kommunfullmäktige hanterade ärendet på sitt sammanträde 30 november 2015 och
beslutade att inrätta en Demokratiberedning.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till reglemente för
demokratiberedningen, vilket härmed överlämnas.
Kommunstyrelsen föreslår 3 december 2015, § 325 att reglementet antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015, § 325
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 165
Kommunledningskontorets skrivelse 18 november 2015
Förslag till reglemente 18 november 2015
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Jansson (MP): I § 3 ska tilläggas: ”Beredningens sammansättning ska vara
jämställd.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0222/15
§ 7 forts.

Förslag till reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning
I § 3 ska också tilläggas att ”För beredningen ska tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutsförhet, protokoll och arvoden.”
Yvonne Oscarsson (V) och Lars Molin (M): Bifall till Karin Janssons
tilläggsyrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl
yrkande om att beredningens sammansättning ska vara jämställd. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons m fl
yrkande om att ”för beredningen ska tillämpliga delar gälla vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutsförhet, protokoll och arvoden.” Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten fk
Författningssamling (efter revidering)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0222/15
§8

Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i kommunfullmäktiges
demokratiberedning 2016-2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i kommunfullmäktiges demokratiberedning väljs:
Maria Molin (M)
Irene Jonsson (S)
Victoria Andersson (M)
Markus Evensson (S)
Yvonne Oscarsson (V)
Olle Fack (C)
Johan Wall (SD)
Else-Marie Andersson (KD)
Tomas Skogstjärn (LB)
Mia Sparrow (L)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ordförande väljs Maria Molin (M).
3. Till vice ordförande väljs Irene Jonsson (S).
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedning.
Beredningen ska bestå av en ledamot per parti representerat i kommunfullmäktige samt en
ordförande som föreslås från majoriteten och en vice ordförande som föreslås från
oppositionen.
Partierna föreslår sina respektive ledamöter samt lämnar förslag på ordförande och vice
ordförande. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Utredarenheten fk
Personalenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0484/14
§9

Antagande av kommunikationspolicy för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunikationspolicy för Ljusdals kommun antas.

2.

Han/hon ska i kommunikationspolicyn ersättas med hen.

Sammanfattning
Kommunikationspolicyn anger hur Ljusdals kommun informerar anställda och
medborgare.
Den interna kommunikationen ska tillgodose varje medarbetares behov av
information om kommunens verksamhet och mål. Berörda medarbetare ska därför
så långt och så snart som möjligt informeras om viktiga beslut.
Den övergripande externa kommunikationen syftar till att öka kännedomen om
Ljusdals kommun hos kommuninvånarna/allmänheten samt att fördjupa och
förstärka kontakterna med kommuninvånare, brukare/användare och övriga
målgrupper.
Efter återremiss till kommunstyrelsens allmänna utskott, beslutad av
kommunstyrelsen den 3 september 2015, § 213 har förslaget till
kommunikationspolicy för Ljusdals kommun omarbetats och remitterats till
förvaltningarna.
Efter redaktionell omarbetning har förslaget till kommunikationspolicy två bilagor,
kommunens styrdokument och vägledning vid kontakter med massmedia.
Ett yttrande har inkommit från förvaltningarna. Omsorgsförvaltningen finner
kommunikationspolicyn väl avvägd och informativ på ett sådant sätt att den
bedöms komma att fungera som en god vägledning i kommunikationsfrågor.
Förvaltningen gör också bedömningen att förändringen att bruka bilagor är positiv.
Kommunikationspolicyn ersätter KS § 14/01 Informationsstrategi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015, § 312
Allmänna utskottets protokoll 3 november 2015, § 158
Informationschefens skrivelse 27 oktober 2015
Förslag till policy och bilagor
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25

Diarienummer

KS 0484/14
§ 9 forts.

Antagande av kommunikationspolicy för Ljusdals kommun
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V), Jenny Breslin (S) och Markus Evensson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Karin Jansson (MP): Kommunikationspolicyn ska återremitteras till kommunstyrelsen för
remiss till nämnderna.
László Gönczi (MP): Han/hon ska i kommunikationspolicyn ersättas med hen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons yrkande
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl
yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande
om att i policyn ersätta han/hon med hen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande och revidering
KS beredning
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0512/15
§ 10

Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal antas.

Sammanfattning
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om ändrade regler i Plan- och bygglagen
(SFS 2014:900) samt om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS
2014:899). De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 med vissa
övergångsbestämmelser.
Ändringen i plan- och bygglagen innebär bland annat att kommun som avser att
ingå exploateringsavtal ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för
sådana avtal.
Den nya lagen om kommunala markanvisningar innebär att kommun som avser
att göra markanvisningar ska ha av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för
detta.
Syftet med de kommunala riktlinjerna är att en byggherre/exploatör i förväg ska
kunna få inblick i vilka krav kommunen kan komma att ställa vid
markanvisningar och exploateringsavtal.
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för
markanvisningsavtal och exploateringsavtal för antagande av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 16
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 december 2015, § 184
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 november 2015
Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal, 30 november 2015
Yrkanden
Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0512/15
§ 10 forts.

Riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande
Författningssamling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0426/12
§ 11

Reviderad policy för funktionshinderfrågor
Kommunfullmäktige beslutar
1.

De ändringar som gjorts i Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals
kommun antas.

Sammanfattning
Policy för funktionshinderfrågor/Handbok i FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun antogs av
kommunfullmäktige 2013.
En översyn av policyn/handboken ska göras återkommande med början 2015.
Denna översyn har nu gjorts och en del revideringar har skett.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 16
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 166
Kommunledningskontorets skrivelse 16 november 2015
Ändringar i policyn för funktionshinderfrågor
Policy för funktionshinderfrågor
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marie-Louise Hellström (M): Ärendet ska återremitteras. Protokoll från Rådet för
Funktionshinderfrågor ska ligga med som beslutsunderlag. Tidpunkt för nästa
revidering ska stå med i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise Hellströms
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamling, Råff, Förvaltningarna
Justerare

Utdragsbestyrkande

15

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0458/15
§ 12

Delårsbokslut 2015 för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per den 31
augusti 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 12
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 173
Kommunledningskontorets skrivelse 20 november 2015
Delårsbokslut samt utlåtande från revisorerna 27 oktober 2015
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0378/15
§ 13

Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande. För kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen notearas till protokollet.

Sammanfattning
Ljusdals kommuns förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att göra en
fördjupad granskning avseende omsorgsnämndens ansvarsutövande. Denna
granskning syftar till att bedöma omsorgsnämndens förmåga att ta sitt ansvar
genom att styra och följa upp verksamheten.
PwC skriver i sin sammanfattande bedömning: ”Det finns enligt uppgift en
fungerande måldialog mellan nämnd och förvaltning. Målen är beskrivna i
verksamhetsplan dock är inte alla enkla att mäta. Oavsett om det finns mätbara
mål för verksamheten eller ej är det av vikt att dessa hanteras, följs upp löpande
för att ha en styrande verkan.
Det finns en rutin för rapportering till nämnden om hur verksamheten och
ekonomin utvecklar sig samt hur verksamheten ligger till i förhållande till
verksamhetsplanen vilket ger nämnden möjlighet att agera om alarmerande
avvikelser skulle redovisas. Vi har dock noterat att nämndens agerande är passivt
vid förvaltningens redovisning och rapportering. Vår bedömning är att nämnden
inte har tagit sitt ansvar avseende verksamhetens ekonomiska
utveckling.
Internkontrollen inom nämndens ansvarsområde är obefintlig. Det saknas
internkontrollplan för 2014. Vi har heller inte tagit del av någon risk- och
väsentlighetsanalys. Vår bedömning är att nämnden måste ta fram och fastställa
en internkontrollplan. Detta behöver enligt vår uppfattning föregås av en risk- och
väsentlighetsanalys.
Sammantaget bedöms dock nämnden ha system och rutiner som ger möjlighet att
styra, följa upp och ta ansvar för verksamheten förutsatt att dessa följs.”

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0378/15
§ 13 forts.

Revisionsrapport - Omsorgsnämndens ansvarsutövande. För kännedom
I PwC:s rapport framgår att nämnden har system och rutiner som ger möjlighet att
styra, följa upp och ta ansvar för verksamheten förutsatt att dessa följs.
Revisionens samlade bedömning grundas på brister som identifierats och områden
som omsorgsnämnden behöver utveckla och förbättra:
•

Risk- och väsentlighetsanalys är en del i nämndens arbete att säkerställa
verksamheten och dess utveckling. Detta arbete behöver utvecklas. Begreppet
riskanalys används medan begreppet väsentlighetsanalys idag inte används i
förvaltningens styrdokument.

•

Internkontrollplan. Nämnden saknar internkontroll och måste utarbeta och
fastställa en aktuell plan för detta. Internkontrollplan har tidigare använts, men
har saknats de senaste två åren.

•

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar på ett underskott. Omsorgsnämnden
har inte enligt PwC:s bedömning tillräckligt agerat och tagit ansvar för att
åtgärda verksamhetens ekonomiska utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade 7 januari 2016, § 12 att notera informationen till
protokollet, att av omsorgsnämnden få en redogörelse om vilka åtgärder som
vidtagits utifrån de tre punkterna i PwC:s rapport samt att kommunfullmäktige ska
delges rapporten för kännedom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 12
Allmänna utskottets protokoll 3 november 2015, § 161
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 145
Revisionsrapport omsorgsnämndens ansvarutövande daterad mars 2015
Utkast internkontrollplan daterad 19 augusti 2015
Yrkanden
László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0507/15
§ 14

Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande
rörande det politiska ansvaret för om ett program mot extremistvåld tas
fram eller ej. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Interpellationen anses besvarad.

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?”
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2015, § 248 att interpellationen får framställas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0507/15
§ 14 forts.

Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande
rörande det politiska ansvaret för om ett program mot extremistvåld tas
fram eller ej. Svar
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen den 19 januari
2016:
” Jag har givit kommunchefen i uppdrag att ta fram en förslag på ett handlingsprogram mot
våldbejakande extremism, som jag berättat för Kommunfullmäktige och det arbetet pågår. I
en intervju i Ljusdals-Posten berättade jag att jag följer frågan om våldbejakande extremism
samt att förvaltningen tidigare har tyckt att det inte behövts en handlingsplan för Ljusdals
Kommun därför att de arbetar bra med frågan ändå. Det var bakgrunden till att ingen
handlingsplan tagits fram tidigare. Men nu är den på gång.”
Örjan Fridner (S) tackar för svaret.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S), Lars Molin (M), László
Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP) och Yvonne Oscarsson (V):
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Örjan Fridner
Lars Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0506/15
§ 15

Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande
gällande Verkställigheten av kommunfullmäktiges respektive
kommunstyrelsens beslut rörande utvärdering av det tematiska tillägget
om vindkraft. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen anses besvarad.
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? ”
Kommunfullmäktige beslutade 30 november 2015, § 248 att interpellationen får framställas.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen:
”Den 16 juni 2014 tog kommunfullmäktige ett beslut om att återremittera ärendet om
vindskraftsprojekt Mjöberget till kommunstyrelsen för en utvärdering av det tematiska
tillägget. Kommunstyrelsen hade den 27 maj 2014 föreslagit att ärendet skulle återremitteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0506/15
§ 15 forts.

Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande
gällande Verkställigheten av kommunfullmäktiges respektive
kommunstyrelsens beslut rörande utvärdering av det tematiska tillägget
om vindkraft. Svar
Den 7 oktober 2014 beslutar kommunfullmäktige att utvärderingen av det tematiska tillägget
kvarstår men att under utredningstiden ska det vara möjligt för kommunfullmäktige att
tillstryka eller avstyrka ansökningar om etableringar av vindkraft.
I början av januari 2015 kunde jag konstatera att på grund av avsaknad av tydliga politiska
direktiv hade den begärde utredningen inte tagits fram. Jag föreslog därför kommunstyrelsen
tydliga direktiv och att utredning skulle vara klar den 1 juni 2015. Kommunstyrelsen
beslutade det den 5 februari 2015.
I slutet av juli stod det tydlig klart, att ärendet som av kommunchefen hade överlämnats till
samhällsutvecklingsförvaltningen inte kunde hanteras av förvaltningen, då den inte hade
resurser för att utföra en sådan omfattande utredning.
Under våren 2015 hade samtidigt initiativ tagits för att inrätta en tjänst som inköpschef. När
det blev klart att en utredningsresurs behövde upphandlas ville kommunchefen vänta in
tillsättandet av en ny inköpschef. Tillsättandet kom emellertid att dra ut på tiden.
Nu pågår ett arbeta med upphandling som kommer att ske i etapper i och med att den är rätt
komplicerad. För att få fram den på ett tidsmässigt rimligt sätt krävs avgränsningar. En
rapport kommer under våren.”
Örjan Fridner (S) tackar för svaret.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S) och Lars Molin (M).
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Örjan Fridner
Lars Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0528/15
§ 16

Interpellation från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande
gällande framtida regionindelning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
Sammanfattning
Örjan Fridner (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande
framtida regionindelning. I interpellationen ställs följande frågor:
1. Av vilka skäl tar inte kommunstyrelsens ordförande frågan om framtida
regiontillhörighet för Ljusdals kommun på något allvar?
2. Anser kommunstyrelsens ordförande att de psykologiska avstånden till Sundsvall och
Umeå känns närmare än till Gävle och Uppsala?
3. Anser kommunstyrelsens ordförande att en passiv attityd och sneglande på
kommunens närgrannar är en konstruktiv attityd och förhållningssätt hos en formellt
ledande politiker när framtida hälso- och sjukvård, infrastruktur och arbetsmarknad
står på agendan?
4. Vilka initiativ har kommunstyrelsens ordförande tagit för att vi i Ljusdals kommun
och dess politiska ledning ska kunna penetrera och belysa denna så viktiga
framtidsfråga för kommunen och kommunens invånare?
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Örjan Fridner
Lars Molin

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0184/12
§ 17

Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen
för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Maj-Britt Tönners (C) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att utreda kostnaden/besparingen för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper
surfplatta/bärbar dator.
I motionen yrkas att kommunen snabbt utreder kostnaden för att köpa
surfplattor/liten bärbar dator till förtroendevalda i styrelser och nämnder, gör en
kostnadsberäkning på om ledamöterna hyr/köper denna dator en mandatperiod
samt jämför kostnaden för utskick för handlingar till förtroendevalda, vilket
innebär portokostnader, arbetstid för kopiering etc.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015, § 107 att surfplattor ska köpas in
till kommunens politiker samt berörda tjänstemän till en kostnad om cirka
800 000 kronor. Dessa kommer att införas under 2016.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin skriver i sitt övervägande att
kommunfullmäktige har beslutat att surfplattor ska köpas in till kommunens
politiker och detta kommer att ske under 2016. Motionen bör därför anses
bevarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 13
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 177
Förslag till beslut 18 november 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 23 april 2012, § 74
Motion 5 april 2012
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0184/12
§ 17 forts.

Motion från Maj Britt Tönners (C) om att utreda kostnaden/besparingen
för om förtroendevalda erhåller eller hyr/köper surfplatta/bärbar dator.
Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maj-Britt Tönners

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0548/15
§ 18

Motion från Marie Mill (LB) om ny förskola i Vij-området
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen föreslår hon att en ny, stor förskola byggs på Knekarbacken.
Marie Mill skriver att det idag finns ett stort behov av förskoleplatser centralt.
Knekarbacken används flitigt både vinter och sommar av de förskolor som finns i
centralorten då där finns attraktiva möjligheter att bedriva utomhuspedagogik.
Eftersom två av de fem avdelningar som finns på Vij förskola inryms i lägenheter
ges även utrymme för uthyrning av dessa. De tre förskolorna som inryms i
enplansvillor och som var grunden för förskolan i Vij kan eventuellt säljas och på
dess plats rymmas ett flerbostadshus med fler behövliga lägenheter, då det idag
råder stor brist på lägenheter.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen
för yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Marie Mill
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0015/16
§ 19

Motion från Markus Evensson (S) m fl om Älvvallens nya
omklädningsrum
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Markus Evensson (S) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige.
I motionen skriver han:
”Nya fotbollshallens succé är ett faktum. Hälsinglands fotbollsförbund ändrade det gamla
spelschemat och har förlagt, i princip, hela distriktsmästerskapet, för både kvinnor och män,
på Älvvallen i Ljusdal. Ljusdals IF:s damlag har redan lyckats värva nya tongivande spelare
tack vare de fantastiska träningsförutsättningarna. Alla fotbollsspelare, tränare, föräldrar och
andra besökare är lyriska över hallens förträfflighet.
Dock har Ljusdals IF, under hösten, påpekat att förutsättningarna för ombyte är dåligt och
belysning utanför hallen är fullständigt obefintligt. Detta är bedrövligt och bör göras något åt
redan under 2016.”
Motionärerna yrkar
•
•
•

Att tillfredställande belysning sätts upp på Älvvallen i anslutning till omklädningsrum
och fotbollshall
Att kommunen bygger nya omklädningsrum i anslutning till de gamla och samtidigt
renoverar det befintliga
Ekonomiska förutsättningar för detta utreds och en finansiell lösning presenteras

Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen
för yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0009/16
§ 20

Motion från Örjan Fridner m fl (S) gällande ändring i kommunfullmäktiges
arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0009/16
§ 20 forts.

Motion från Örjan Fridner m fl (S) gällande ändring i kommunfullmäktiges
arbetsordning
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till kommunstyrelsen
för yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0292/15
§ 21

Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att badet i
Kyrksjön läggs ned och att resurserna istället satsas på Norebadet och Folkparksbadet.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 145 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen
för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
”Omfattande provtagningar har skett gällande förekomster av kemiska föroreningar
och bakterier i badvatten, dräneringsvatten, bottensediment och strandområde. Vid
samtliga provtagningstillfällen har resultatet visat att inga ämnen förekommer i nivåer
som är hälsovådliga för människor. Av säkerhetsskäl stängdes badet i juli 2015 sedan
bräddning av avloppsvatten skett till Kyrksjön. Även de prover som togs i anslutning
till detta visade att vattnet var tjänligt.
Strand- och bottenområdet där badet anlagts undersöktes gällande föroreningsförekomster innan badet iordningställdes. Resultatet visade att inga hälsovådliga
förekomster fanns, och länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i detta avseende gav
klartecken för bad med befintliga förutsättningar. Eftersom botten är mjuk och delvis
dyig lades en markduk och ett sandlager på för att ge bättre bärighet. En flytlina
markerar var denna duk slutar, och där bottenförhållandena alltså ändras längre ut i
sjön. En rekommendation finns att bada inom detta område.
De bryggor som ingick i entreprenaden visade sig fungera dåligt mot bakgrund av att
området är långgrunt och att Kyrksjöns vattenstånd varierar relativt kraftigt. Dessa
bryggor är av samma modell som vid övriga kommunala bad, och kan istället
användas vid dessa.
Badplatsen vid Kyrksjön skall ses som ett komplement till övriga inslag inom Östernäs
park och strandområde. Tillsyn och skötsel av den egentliga badplatsen bedöms kunna
ske med små resurser och där många delar hänger samman med andra inslag i
området.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0292/15
§ 21 forts.

Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar
Samhällsutvecklingsförvaltningen ser inga skäl till att badet skall läggas ned och
därför föreslås att medborgarförslaget avslås”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att badet vid Kyrksjön ligger
på en naturlig plats för bad i sjön. Farhågor har funnits att vattnet skulle vara otjänligt
för bad, men efter upprepade provtagningar har det visat sig att det inte finns några
hälsovådliga förekomster i vattnet. Under en kort tid sommaren 2015 var badet öppet
och det blev på kort tid ett välbesökt bad.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut om att anlägga ett bad vid Kyrksjön,
nedlagda kostnader för att få till badet, alla provtagningar som gjorts av vatten, strandoch bottenområdet som visat på att inga ämnen förekommer som är hälsovådliga samt
att badet varit välbesökt föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 19
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 180
Förslag till beslut 18 november 2015
Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 10 september 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 22 juni 2015, § 145
Medborgarförslag 22 juni 2015
Förslagsställaren inleder ärendet.
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars G Eriksson (SD): Medborgarförslaget bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige har beslutat att bifalla Lars Molins yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Lars G Erikssons yrkande.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0292/15
§ 21 forts.

Medborgarförslag gällande nedläggning av badet i Kyrksjön. Svar
Omröstningsresultat
Med 30 Ja-röster mot 7 Nej-röster, 3 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige
beslutat bifalla Lars Molins yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0248/15
§ 22

Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals
kommun till 31. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att antalet fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige
ska minskas till 31 i enlighet med kommunallagens 5 kap § 1.
På detta vis, skriver förslagsställaren, kan nedskärningar göras i de kostnader som
fullmäktige genererar.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015, § 128 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att inför valet 2014
beslutade kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara 41.
Frågan om antalet ledamöter har således prövats av kommunfullmäktige i närtid.
Några bärande nya omständigheter har inte framkommit som skulle ge anledning
till ett nytt beslut under innevarande mandatperiod, varför medborgarförslaget
föreslås avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 januari 2016, § 20
Allmänna utskottets protokoll 1 december 2015, § 179
Förslag till beslut 18 november 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015, § 128
Medborgarförslag 28 maj 2015
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2014, § 27
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0248/15
§ 22 forts.

Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals
kommun till 31. Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0542/15
§ 23

Medborgarförslag gällande gatubelysning från bron över Kvarnån
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att tända
gatubelysningen från bron över Kvarnån i Ramsjö och söderut, som är släckt trots
beslut i fullmäktige om att sträckan ska vara belyst.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0529/15
§ 24

Val av nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt efter Allan Cederborg (M)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kicki Olsson (M) väljs till ny nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt.
2. Valet gäller t o m 31 december 2019.

Sammanfattning
Allan Cederborg (M) har av Hudiksvalls tingsrätt entledigats från sitt uppdrag som
nämndeman.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Kicki Olsson (M) väljs till ny nämndeman.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om yrkandet kan bifallas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Hudiksvalls tingsrätt
Kicki Olsson
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0537/15
§ 25

Val av nämndeman i Hudiksvalls Tingsrätt efter Jörgen Brink (C)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet tas åter upp vid nästa sammanträde.
Sammanfattning
Jörgen Brink (C) har av Hudiksvalls tingsrätt entledigats från sitt uppdrag som nämndeman.
Fyllnadsval ska därför göras.
Ulf Nyman (C) meddelar att centerpartiet återkommer med förslag på nämndeman vid
nästkommande sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt
Hudiksvalls tingsrätt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0023/16
§ 26

Avsägelse från Ulf Nyman (C) som ledamot i kommunstyrelsen.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ej kungjord men till dagens sammanträde anmäld avsägelse får upptas på dagordningen.
2. Ulf Nyman (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
2. Sören Görgård (C) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
3. Ulf Nyman (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Ulf Nyman (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men till dagens sammanträde
anmäld avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ulf Nyman (C) föreslår att Sören Görgård (C) väljs till ny ledamot.
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Olle Fack (C) föreslår att Ulf Nyman väljs till ny ersättare efter Sören Görgård
(C).
Ordföranden ställer förslaget under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

Justerare

2016-01-25

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0552/15
§ 27

Avsägelse från Helena Brink (C) som ledamot och ordförande i
omsorgsnämnden, gruppledare för Centerpartiet samt ledamot i
gemensam nämnd med region Gävleborg för Hjälpsam, Helge, FoU mm.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Helena Brink (C) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden.
3. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ordförande i omsorgsnämnden.
4. Ulf Nyman (C) fastställs som ny gruppledare för centerpartiet.
5. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot i gemensam nämnd med Region Gävleborg för
Hjälpsam, Helge, FoU mm.
Sammanfattning
Helena Brink (C) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i
omsorgsnämnden, gruppledare för Centerpartiet och ledamot i gemensam nämnd med Region
Gävleborg för Hjälpsam, Helge, FoU mm.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Kenneth Forssell (V): Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot i omsorgsnämnden.
Ordföranden ställer Kenneth Forssells yrkande under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningen föreslår 15 januari 2016, § 1 att Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny
ordförande i omsorgsnämnden. Ordföranden ställer valberedningens förslag under
proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Olle Fack (C): Ulf Nyman (C) fastställs som ny gruppledare för centerpartiet.
Ordföranden frågar fullmäktige om Ulf Nyman kan fastställas som gruppledare för
centerpartiet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kenneth Forssell (V): Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot i gemensam nämnd med
Region Gävleborg för Hjälpsam, Helge, FoU mm.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0552/15
§ 27 forts.

Avsägelse från Helena Brink (C) som ledamot och ordförande i
omsorgsnämnden, gruppledare för Centerpartiet samt ledamot i
gemensam nämnd med region Gävleborg för Hjälpsam, Helge, FoU mm.
Fyllnadsval
Ordföranden ställer Kenneth Forssells yrkande under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Helena Brink
De valda
Förtroendemannaregister
Gemensam nämnd med Region Gävleborg
Omsorgsnämnden
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0011/16
§ 28

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen m fl. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yvonne Oscarsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i Länsfolkhälsorådet, ledamot i
nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, ombud vid stämmor med
HSB Gävleborg, ombud att föra kommunens talan i Folkbokföringsärenden,
ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbildnings
förrättningar tätortsförhållanden, ombud fastighetsbildningsförrättningar
jordbruks- eller skogsbruksfrågor samt ersättare i Hälsingerådet.
2. Sören Görgård (C) väljs till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i
Länsfolkhälsorådet, ledamot i nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg, ombud vid stämmor med HSB Gävleborg, ombud att föra
kommunens talan i Folkbokföringsärenden, ombud att föra kommunens talan i
taxeringsmål, ombud fastighetsbildningsförrättningar tätortsförhållanden,
ombud fastighetsbildningsförrättningar jordbruks- eller skogsbruksfrågor samt
ersättare i Hälsingerådet.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i Länsfolkhälsorådet, ledamot i
nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, ombud vid stämmor med
HSB Gävleborg, ombud att föra kommunens talan i Folkbokföringsärenden,
ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbildnings
förrättningar tätortsförhållanden, ombud fastighetsbildningsförrättningar
jordbruks- eller skogsbruksfrågor samt ersättare i Hälsingerådet.
Ordföranden frågar fullmäktige om Yvonne Oscarsson kan beviljas entledigande
från begärda uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningen föreslår 15 januari 2016, § 2 att Sören Görgård (C) väljs till ny
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Örjan Fridner (S): I första hand ska frågan om fyllnadsval av 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen bordläggas. I andra hand yrkas att Stina Michelson (S) väljs till
ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0011/16
§ 28 forts.

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen m fl. Fyllnadsval
László Gönczi (MP): Bifall till Örjan Fridners yrkande om bordläggning.
Propositionsordning bordläggningsyrkande
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl
yrkande om bordläggning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta. Ärendet ska således avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet om bordläggning
Nej-röst för att bifalla yrkandet om bordläggning
Omröstningsresultat bordläggningsyrkande
Med 20 Ja-röster mot 20 Nej-röster har kommunfullmäktige, med hjälp av
ordförandens utslagsröst, beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Se separat
omröstningsprotokoll.
Propositionsordning 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Ordföranden ställer valberedningens förslag om att välja Sören Görgård till 1:e
vice ordförande i kommunstyrelsen mot Örjan Fridners yrkande om att välja Stina
Michelson till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat att välja Sören Görgård till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att omröstning begärts och att denna ska ske genom
slutet omröstningsförfarande, eftersom ärendet avser val.
Blanka valsedlar delas ut.
Sekreteraren upplyser om vilka krav som ställs på valsedeln.
Sekreteraren ropar i samma ordning som vid öppen omröstning upp de röstande,
som en efter en får lämna respektive valsedel i valurna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0011/16
§ 28 forts.

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande uppdrag som vice
ordförande i kommunstyrelsen m fl. Fyllnadsval
Justerarna summerar antalet valsedlar.
Omröstningsresultat 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Sören Görgård (C) får 19 röster
Stina Michelson (S) får 17 röster
4 röster är blanka
Antal röstande: 40
Kommunfullmäktige har således beslutat välja Sören Görgård till 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Ulf Nyman (C): Sören Gårgård (C) väljs till ledamot i Länsfolkhälsorådet,
ledamot i nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, ombud vid stämmor
med HSB Gävleborg, ombud att föra kommunens talan i Folkbokföringsärenden,
ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål, ombud fastighetsbildningsförrättningar tätortsförhållanden, ombud fastighetsbildningsförrättningar
jordbruks- eller skogsbruksfrågor samt ersättare i Hälsingerådet.
Propositionsordning övriga fyllnadsval
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans yrkanden.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Sören Görgård
Länsfolkhälsorådet
HSB Gävleborg
Skatteverket
Hälsingerådet
Förtroendemannaregister
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0534/15
§ 29

Avsägelse från Anna-Karin Kavallin (M) som kommunrevisor i Ljusdals
kommun. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anna-Karin Kavallin (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunrevisionen.
2. Lars Arkegren ((M) väljs till ny ledamot i kommunrevisionen.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Anna-Karin Kavallin (M) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
kommunrevisionen.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Kennet Hedman (M): Lars Arkegren (M) väljs till ny ledamot i
kommunrevisionen.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunrevisionen
Anna-Karin Kavallin
Lars Arkegren
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0003/16
§ 30

Avsägelse från Lars Molin (M) som ledamot i Inköp Gävleborgs styrelse.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Molin (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Inköp Gävleborg.
2. Kennet Hedman (M) väljs till ny ledamot i styrelsen för Inköp Gävleborg.
3. Anna-Karin Larsson (M) väljs till ny ersättare i styrelsen för Inköp Gävleborg.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Lars Molin (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
för Inköp Gävleborg.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Maria Molin (M): Kennet Hedman (M) väljs till ny ledamot. Till ny ersättare väljs
Anna-Karin Larsson (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Kennet Hedman
Anna-Karin Larsson
Inköp Gävleborg
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0554/15
§ 31

Avsägelse från Ronnie Karlsson (S) som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ronnie Karlsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Ronnie Karlsson (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ronnie Karlsson
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande

47

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0036/16
§ 32

Medborgarförslag gällande planförslag på Östernäsområdet, Gamla Stan
och Folkparksområdet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för yttrande.
Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om utforma ett
övergripande planförslag över Ljusdals köping innehållande områden för handel,
bostäder och idrott-fritid-kultur. Planen föreslås ta hänsyn till befintlig verksamhet
och utformas så att internkonkurrens och ad-hocverksamhet undviks. Nedlagda
skattemedel ska förräntas. Planen föreslås innehålla följande nyckelområden:
-

Utforma/planlägg Östernäsområdet för bostäder
”Parkeringen” i Gamla stan planläggs för handel och serviceverksamhet
Folkparksområdet utvecklas för idrott, fritid och kultur

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för
yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
KS beredning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-01-25
Diarienummer

KS 0031/16
§ 33

Medborgarförslag gällande att övergå till etiskt/ekologiskt brukande av
kommunens och församlingens skogar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Ett medborgarsförslag har skickats till kommunfullmäktige om att övergå till
etiskt/ekologiskt brukande av kommunens skogar.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för
beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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