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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30

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
Maria Molin (M) och Jenny Breslin (S) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 6 februari kl 13:00 på kommunkansliet.
§3
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 januari 2017.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 januari 2017 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är kungjort i laga ordning.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde
anmälda en avsägelse och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
§4
Meddelanden
•

Revisions- och ansvarsberedningens beslut till förslag gällande
granskningsrapport från PwC gällande delårsrapport per 31 augusti
finns utdelat.

Ledamöternas korta frågor
Markus Evensson (S) ställer en fråga om övertagande av omsorgsförvaltningens
verksamhet Vandrarhemmet.

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30

László Gönczi (MP) ställer en fråga om Länsstyrelsens beslut om
regleringspengar 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
László Gönczi (MP) ställer en fråga om kommunledningens vilja till att
anordna en hearing kring timmerterminalfrågan.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) meddelar att hon
återkommer med svar på frågan.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige
2017-01-30
§ 6 Omsorgsnämndens redovisning över hur de fullgjort uppdragen i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2016 ............................................................................................. 6
§ 7 Yttrande över granskningsrapport från PwC gällande delårsrapport per den 31 augusti
2016 ............................................................................................................................................ 7
§ 8 Yttrande över PM från PwC gällande roller och ansvar inom personalområdet Ljusdals
kommun...................................................................................................................................... 9
§ 9 Borttagning av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av hushållsavfall.... 11
§ 10 Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C) gällande
utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre elever ......................................... 13
§ 11 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd och omsorg
kvartal tre 2016......................................................................................................................... 15
§ 12 Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad beredskap inför
tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. Svar ............................................................................ 16
§ 13 Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar ............................ 19
§ 14 Medborgarförslag gällande sopstationen/återvinningsstationen i Järvsö. Svar .............. 21
§ 15 Interpellation från Örjan Fridner (S) gällande säkerhets- och kristfrågor i kommunen.
Svar........................................................................................................................................... 24
§ 16 Avsägelse från Kenneth Forssell (V) som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare som
gruppledare i kommunfullmäktige ........................................................................................... 26
§ 17 Avsägelse från Maria Sellberg (V) av samtliga kommunala uppdrag. Fyllnadsval........ 27
§ 18 Avsägelse från Erika Larsdotter Thimrén (V) som ersättare i kommunfullmäktige....... 28
§ 19 Avsägelse från Svend-Aage Friis (SD) av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.
Fyllnadsval ............................................................................................................................... 29
§ 20 Medborgarförslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram statistik över
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals kommun .................................... 30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0012/15
§6

Omsorgsnämndens redovisning över hur de fullgjort uppdragen i enlighet
med beslut i kommunfullmäktige 25 april 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen av hur omsorgsnämnden fullgjort uppdraget utifrån givna
fullmäktigemål godkänns.

Sammanfattning
I budget 2015 antogs fullmäktigemål för nämnder och bolag. 2015 var det första
året som fullmäktigemål antogs enligt den nya styrmodellen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 6
Omsorgsnämndens protokoll 16 november 2016, § 150
Ordföranden informerar om att gruppledarna förordat att talartiden vid föredragningar i större
ärenden ska kunna vara tio minuter istället för fem minuter.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om föredragningstiden i detta ärende får vara tio
minuter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) föredrar ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna redovisningen av hur
omsorgsnämnden fullgjort uppdraget utifrån givna fullmäktigemål. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0034/16
§7

Yttrande över granskningsrapport från PwC gällande delårsrapport per
den 31 augusti 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Revisions- och ansvarsberedningens yttrande godkänns.

Sammanfattning
Revisionen har lämnat utlåtande avseende granskningsrapport för delårsrapport 2016 och
tillförordnade kommunchefen Nicklas Bremefors har gjort följande yttrande gällande
granskningsrapporten:
”Likt tidigare år konstateras att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller rapporteringskraven
enligt rekommendation 22. Detta utifrån att kommunen inte gör någon sammanställd
redovisning där även de kommunala bolagen ingår. Delårsrapport görs dock för respektive
bolag. En delårsrapport skall innehålla aktuell information och skall därmed till
kommunfullmäktige så snabbt som möjligt. Tidsaspekten är det främsta skälet till att Ljusdals
kommun inte gör en sammanställd redovisning.
Revisionen konstaterar vidare att delårsrapporten i övrigt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt.
Komponentavskrivning av gator och vägar kommer göras i årsredovisningen för 2016”.
Revisions- och ansvarsberedningen gör bedömningen att delårsrapporten till fullo uppfyller
lagens krav och uppfyller god redovisningssed. I granskningsrapporten konstateras visserligen
att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller rapporteringskraven enligt rekommendation 22. En
fullt godtagbar förklaring till detta har lämnats av tf kommunchef och eftersom det enbart
handlar om en rekommendation så anser revisions- och ansvarsberedningen att gällande lagoch revisionskrav uppfylls.
Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) föredrar granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Yttrande från revisions- och ansvarsberedningen 27 januari 2017
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 4
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 144
Kommunledningskontorets skrivelse 28 november 2016
Granskningsrapport och utlåtande 2 november 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0034/16
§ 7 forts.

Yttrande över granskningsrapport från PwC gällande delårsrapport per
den 31 augusti 2016
Yrkanden
Lars Molin (M) och László Gönczi (MP): Bifall till revisions- och ansvarsberedningens
yttrande.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.
Socialdemokratiska gruppen meddelar via Markus Evensson (S) att de inte deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisions- och ansvarsberedningens
yttrande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0210/16
§8

Yttrande över PM från PwC gällande roller och ansvar inom
personalområdet Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
PwC har granskat den interna kontrollen och kommunstyrelsens ledning, styrning
och kontroll av personalpolitiken. Tillförordnade kommunchefen Nicklas
Bremefors har gjort följande yttrande över PM:et:
”Bedömningen är att varken den interna kontrollen eller kommunstyrelsens ledning,
styrning och uppföljning var tillräckligt tillfredsställande eller ändamålsenlig under
2015. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att:
•

Följa upp att revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning sker under
2016.
Kommentar: Det finns ett uppdrag att revidera delegationsordningen i sin
helhet men detta kommer inte vara klart under 2016. Undertecknande är
tveksam till att detta bör göras utan en ordinarie kommunchef på plats.

•

Följa upp att medarbetarundersökningen genomförs under 2016.
Kommentar: Medarbetarundersökningen genomfördes under november 2016.

PwC konstaterar också att det finns brister eller avsaknad av styrdokument inom
personalområdet. Här finns ett uppdrag och en plan för att ta fram nya
styrdokument alternativt revidera befintliga dokument.
En del i PM:et behöver kommenteras och det är att PwC skriver att ett reglemente
för personalutskottet saknas. Det finns ett gällande reglemente antaget av
kommunstyrelsen den 31 oktober 2013”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 5
Allmänna utskottes protokoll 6 december 2016, § 145
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2016
PM gällande roller och ansvar inom personalområdet Ljusdals kommun 15 april
2016
Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) föredrar granskningsrapporten.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0210/16
§ 8 forts.

Yttrande över PM från PwC gällande roller och ansvar inom
personalområdet Ljusdals kommun
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
Revisionen
Personalchefen
Kommunchefen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0338/16
§9

Borttagning av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av
hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Handläggningsavgiften vid anmälan om kompostering av hushållsavfall tas bort från och
med den 1 mars 2017.

Sammanfattning
Vid årsskiftet 2015-2016 infördes en ny avgift för handläggning av ärenden hos miljöenheten
gällande anmälan om kompostering av hushållsavfall om 1 600 kronor. Ljusdal Energi vill att
den avgiften ska tas bort.
Ljusdal Energi kommer att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för att uppfylla
målen i den kommunala avfallsplanen, som bland annat innefattar att minst 50 procent av
matavfallet i kommunen ska källsorteras samt att insamlad mängd kärlavfall ska minska.
Det nya insamlingssystemet innebär att renhållningsabonnenterna kommer att kunna välja
mellan att inte sortera matavfall, sortera matavfall i ett separat kärl eller i en egen kompost.
En egen kompost är miljömässigt ett bättre alternativ samt att det leder till ekonomiska
fördelar för renhållningsbolaget då matavfallet inte behöver hämtas, transporteras och lämnas
till behandling. Det är anledningar till att vi tycker att kompostering bör uppmuntras, vilket
också är tänkt att motiveras av en något lägre taxa i jämförelse med sortering av matavfall i
kärl.
För att kunna välja sortering av matavfall till egen kompost krävs, enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927), en anmälan till kommunen. Men eftersom kostnaden att
anmäla egen kompost är 1 600 kronor kan antas att ytterst få kommer att välja det alternativet.
Kunder som skulle vilja ha kompost kan istället antas välja separat kärl för matavfall av
ekonomiska skäl. Det innebär att renhållningsbolaget kommer att distribuera matavfallskärl
till dessa kunder och att tömning av dessa kärl kommer att utföras enligt schema, oavsett hur
mycket matavfall som slängs i kärlen.
För att uppmuntra till ökad källsortering införs valbara abonnemang med glesare
hämtningsintervall av brännbart avfall. För de som väljer egen kompost och även källsorterar
sitt returpapper och förpackningsmaterial är hämtningsintervallet på brännbart avfall tänkt att
kunna vara så sällan som var åttonde vecka, vilket medför minskade körsträckor för
sopbilarna. Väljer dessa hushåll separat matavfallskärl istället för egen kompost leder det till
tätare besök av sopbilen då matavfall av sanitära skäl måste hämtas oftare än brännbart avfall.
Enligt miljöenheten är det få fastigheter som anmäler att de har egen kompost för
hushållsavfall, den senaste anmälan som gjordes i Ljusdals kommun skedde 2011.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0338/16
§ 9 forts.

Borttagning av handläggningsavgift vid anmälan om kompostering av
hushållsavfall
Förhoppningen med det nya insamlingssystemet är att fler ska uppmuntras till egen kompost
så att mindre mängder avfall behöver transporteras. Ljusdal Energi tycker att de abonnenter
som vill kompostera ska kunna välja det alternativet utan att drabbas av orimliga kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 9
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 147
Yttrande från Myndighetsnämnden 24 november 2016, § 73
Kommunfullmäktige 26 september 2016, § 173
Kommunstyrelsens protokoll 1 september 2016, § 204
Allmänna utskottets protokoll 9 augusti 2016, § 94
Förslag till beslut 2 augusti 2016
Ljusdal Energis skrivelse 4 juli 2016
Yrkanden
László Gönczi (MP) och Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer László Gönczis m fl yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Renhållning AB
Myndighetsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

12

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0467/11
§ 10

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Utredningen godkänns.

Sammanfattning
Helena Brink (C) yrkade i en motion, 2011, att Ljusdals kommun utreder möjligheten att
erbjuda yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap och företagsamhet enligt ett
koncept som tagits fram av Ung Företagsamhet (UF).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012, § 127 att bifalla motionen såtillvida att en
utredning om att erbjuda våra yngre elever och ungdomar utbildning i entreprenörskap
genomförs.
Ärendet lämnades till utbildningsförvaltningen för utredning. Utbildningsnämnden lämnade
förslag till utredning.
I utbildningsnämndens utredning framgår följande:
”Entreprenörskap i skolan innebär att stimulera kreativa processer hos eleverna, samarbete
och problemlösning samt att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något
värdeskapande. Entreprenörskap är ett vitt begrepp som tolkas på olika sätt och som därför
omfattar en mångfald av aktiviteter på skolorna.
För att ge en lägesbeskrivning av kommunens nio grundskolerektorers åsikter och upplevelser
av entreprenörskap, uppmanades rektorer att svara på några enkätfrågor i förhållande till den
egna skolan och entreprenörskap. Bland rektorerna finns en medvetenhet om att
entreprenörskap ska genomsyra skolvardagen, men det är en viss spridning på i vilken grad de
anser att entreprenöriellt förhållningssätt är ett naturligt förhållningssätt på respektive skola.
Resultatet påvisar att entreprenöriellt förhållningssätt till pedagogik och lärande är tydligare
och mer utbrett på några skolor och mindre utbrett på andra skolor i kommunen.
Med utgångspunkt från definitioner och tolkningar av vad entreprenörskap i skolsammanhang är och rektorernas värdering och syn på hur respektive skola förhåller sig till
entreprenörskap, bör varje skola ges möjlighet att utveckla entreprenörskap i förhållande till
deras behov och förutsättningar.
Eftersom Skollagen (2010:800) anger att det är rektor som ansvarar för skolans inre arbete så
är det även rektor som beslutar om i vilken utsträckning, på vilket sätt och i vilken omfattning
utbildning i entreprenörskap för pedagogisk personal och för elever genomförs.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0467/11
§ 10 forts.

Utredning med anledning av bifallen motion från Helena Brink (C)
gällande utbildningsmöjligheter i företagsamhet även för våra yngre
elever
Utbildningsnämnden föreslog den 11 juni 2014, § 62 kommunstyrelsen besluta att
utredningen anses genomförd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 15
Allmänna utskottets förslag 6 december 2016, § 150
Kommunledningskontorets skrivelse 30 november 2016
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 145
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014
Kommunstyrelsens protokoll 4 september 2014, § 195
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2014, § 62
Utbildningsförvaltningens skrivelse 6 maj 2014
Utredning om entreprenörskap i grundskolan 4 juni 2014
Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2012, § 127
Motion 16 september 2011
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) gör ett inlägg i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

14

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0206/16
§ 11

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen och stöd
och omsorg kvartal tre 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2016 fanns totalt 16 rapporteringar till IVO (Inspektionen för vård och
omsorg):
• Tio rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård och
omsorgsboende (vobo).
• Sex rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med funktionsnedsättning,
Sol och LSS.
Äldreomsorg:
• Fem ärenden är inte verkställda vid rapporteringstillfället.
• Tre ärenden har blivit verkställda under rapporteringsperioden.
• Två personer har gjort ett återtagande av ansökan.
Omsorger om personer med funktionsnedsättning:
De sex ej verkställda besluten inom stöd och omsorg har gynnade beslut om:
• Kontaktfamilj enligt Sol
• Korttidsvistelse enligt LSS
• Avlösarservice i hemmet enligt LSS
• Kontaktperson enligt LSS
• Elevhemboende (2 beslut)
Här har det varit svårigheter att verkställa de fyra första insatserna enligt ovan på grund av att
det är svårt att hitta lämpliga uppdragstagare till beviljade insatser. Vad gäller
elevhemsboenden så är dessa personer beviljade skolgång av utbildningsförvaltningen på
specialskola i annan kommun (46 mil från Ljusdal). För att kunna genomföra skolgången har
elevhemsboende sökts och beviljats. Båda eleverna har inte kommit in på förstahandsansökan
utan står på väntelista, därför är besluten inte verkställda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 8
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 149
Kommunledningskontorets skrivelse 29 november 2016
Omsorgsnämndens protokoll 16 november 2016, § 147
Beslutsexpediering: Akt
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0201/15
§ 12

Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad
beredskap inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Benny Bergström (SD) och Lars G Eriksson (SD) har den 27 april 2015 lämnat en motion till
kommunfullmäktige gällande Ljusdal Vatten AB. De föreslår att kommunfullmäktige får i
uppdrag att utreda omständigheterna och förutsättningarna att förbättra beredskapen hos
Ljusdal Vatten AB inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar.
Kommunchefen remitterade den 15 maj 2015 motionen till kommunstyrelsen för beredning,
vilket anmäldes till kommunfullmäktige den 25 maj 2015, § 115.
Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdal Vatten AB för yttrande.
Ljusdal Vatten AB skriver i sitt yttrande att i samband med nuvarande chefens tillträde som
verksamhetschef för Ljusdal Vatten initierades en extern genomlysning av organisationen
innefattande alla aspekter inklusive vattenförsörjningen.
Genomlysningen utmynnade i en åtgärdsplan för att hantera konstaterade brister och där finns
ett antal aspekter kopplade till beredskap och säkerhet i vattenförsörjningen. Sådana faktorer
anknutna till nödlägesberedskap är i första hand:
• Reservkraft
• Reservvattenförsörjning
• Krisberedskap
• Säkerhet
Nuläget för försörjning med reservkraft är att bolaget har ett mobilt reservkraftaggregat
placerat på Pårsgatan. Detta har tillräcklig kapacitet för att försörja kommunens största
vattenverk; Höga i Ljusdal. Dessutom har Ljusdal Vatten ett mindre reservkraftverk placerat i
Ljusdal och det kan försörja mindre vattenverk. Vidare finns också ett traktordrivet
reservkraftaggregat placerat i Los. Något ytterligare behov har inte identifierats.
När det gäller reservvattenförsörjningen så konstaterades en brist för tätorterna Ljusdal,
Järvsö och Färila i genomlysningen enligt ovan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0201/15
§ 12 forts.

Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad
beredskap inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. Svar
Utifrån detta arbetar Ljusdal Vatten sedan länge med att skaffa en ny vattentäkt i Järvsö och
då kommer den nuvarande vattentäkten att bli reservvattentäkt. I det pågående
Överledningsprojektet där Ljusdal och Färila kopplas ihop med såväl spill- som
renvattenledningar är avsikten att Ljusdal ska utgöra reservvattentäkt för Färila och Färila för
Ljusdal. För mindre orter finns möjlighet att ställa upp mobila vattentankar vid bortfall i
vattenförsörjningen.
När det gäller krisberedskapen har en krisberedskapsövning genomförts med
Livsmedelsverket och länsstyrelsen i ett scenario med bortfall i vattenförsörjningen.
Inom Ljusdal Energikoncernen pågår dessutom för närvarande ett omfattande arbete med
krisberedskap för att gemensamt kunna hantera krissituationer av olika slag.
Sedan 2004 finns också möjlighet att få tillgång till mobila vattenverk genom VAKA
gruppen (nationell vattenkatastrofgrupp). Den närmaste depån finns i Sundsvall men det finns
utrustning i beredskap på totalt sex platser i landet.
Slutligen, skriver bolaget, pågår ett arbete avseende säkerhet vid dricksvattenanläggningar,
men detta avstår man från att kommentera.
Ordföranden skriver i sitt övervägande att Ljusdal Vatten, i sitt yttrande över motionen, har
framfört att en genomlysning av verksamheten har gjorts som motsvarar det som
motionärerna önskar samt att arbete med att förbättra beredskapen vid driftstörningar pågår.
Mot den bakgrunden föreslås att motionen skall anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 16
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2016, § 151
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2016
Yttrande från Ljusdal Vatten AB 19 september 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2015, § 115
Remiss till Ljusdal Vatten 15 maj 2015
Motion 27 april 2015
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0201/15
§ 12 forts.

Motion från Benny Bergström och Lars G Eriksson (SD) om förbättrad
beredskap inför tillfällen vid tänkbara driftsstörningar. Svar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0315/14
§ 13

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslag bifalles.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats där man önskar gatubelysning på Juggasvägen i Järvsö.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 148 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att vägen är belägen i en del av
Järvsö där trafikmängden och hastigheterna är låga. Med anledning av detta, samt det arbete
som pågår i kommunen med att minska antalet belysningsanläggningar, anser förvaltningen
det inte motiverat att utöka antalet stolpar i detta område. Många av de belysningsanläggningar som finns i kommunen i dag är tillkomna under en tid med relativt god ekonomi.
Med dagens återkommande besparingar inom den kommunala sektorn kan inte nya
belysningsanläggningar tillföras med samma generositet som tidigare.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att SPF:s trafikombud i Järvsö
skrivelse att det bara är Juggasvägen i Järvsö som saknar belysning samt att flera pensionärer
upplever det obehagligt att gå ut på kvällarna beroende på att det saknas belysning.
Trafikombudet framhåller också att det är flera skolbarn som använder vägen för att ta sig till
skolbussen på Gamla Landsvägen. Mot bakgrund av det anförda föreslås att
medborgarförslaget ska bifallas.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016, § 201 att återremittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till
samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande:
”Kommunens antagna gatubelysningspolicy säger att ”Kommunen ska vara huvudman för
gatubelysningsanläggningar där kommunen är huvudman för gator och vägar.
Belysningspunkter ska finnas längs huvudvägar, längs GC-vägar som snöröjs vintertid …
samt torgytor”. Juggasvägen är varken en huvudgata eller gc-väg, alltså behöver det inte
finnas belysning längs gatan enligt policyn.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0315/14
§ 13 forts.

Medborgarförslag gällande belysning på Juggasvägen i Järvsö. Svar
När det gäller kompletterande belysning säger policyn att det ”krävs att minst tre bebodda
hushåll finns” vilket betyder att policyn tillåter belysning längs vägen. Detta innebär alltså att
belysningspolicyn varken tvingar eller hindrar kommunen att sätta upp belysning längs
Juggasvägen. Frågan blir därmed helt och hållet ett politiskt ställningstagande.
Antalet ljuspunkter som skulle behövas har beräknats till fyra stycken. Kostnaden för dessa
ljuspunkter inklusive stolpar, fundament, kabel och arbete beräknas till 80 000 kronor”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 16
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 december 2016, § 208
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 18 november 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 31 oktober 2016, § 201
Kommunstyrelsens protokoll 6 oktober 2016, § 242
Allmänna utskottets protokoll 20 september 2016, § 163
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 22 augusti 2016
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 12 december 2016
Yttrande från samhällsutvecklingsförvaltningen 29 juni 2012
Kommunfullmäktiges protokoll 29 september 2014, § 148
Medborgarförslag 15 september 2014
Förslagsställaren var förhindrad att medverka vid sammanträdet. Ordföranden läser upp ett
inlägg från den person som lämnat medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sören Görgård (C) gör ett inlägg i ärendet.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för verkställande
Suf balanslista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0361/16
§ 14

Medborgarförslag gällande sopstationen/återvinningsstationen i Järvsö.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige gällande nedskräpning vid
sopstationen i Järvsö.
I förslaget föreslås att det vid sopstationen ska anställas ”värdar”, som vill ha arbete, som
hjälper folk på plats och håller ordning. Det ska även sättas upp webbkamera som håller koll.
Förslagsställaren föreslår även att hela planen ska asfalteras eftersom det är djupa gropar som
vattenfylls när det regnat.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2016, § 163 att skicka medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till Ljusdal Renhållning AB för yttrande.
Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att producentansvar för förpackningar och
tidningspapper infördes i Sverige 1994. Då lyftes ansvaret bort från kommunerna för denna
del av hushållsavfallet.
Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar - producenten är
skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Insamlingen och
återvinningen av materialet bekostas av förpackningsavgifter.
Återvinningen har därefter organiserats via återvinningsstationer (ÅVS) som drivs av
producenternas gemensamma organisation, Förpacknings - och tidningsinsamlingen (FTI).
Det är just en sådan som finns bland annat i Järvsö. Kommunerna har ingen egentlig roll eller
ansvar när det gäller ÅVS, däremot kan man i många fall upplåta kommunal mark för
anläggningarna för att vara tillmötesgående.
Det är FTI som upphandlar och avgör vilka entreprenörer som ska tömma containrar och
behållare på ÅVS. Under många år har Renhållningen i Ljusdals kommun haft uppdraget för
alla förpackningsslag, men numera inskränker det sig till hämtning av glas.
Städning av ÅVS sköts av en privat entreprenör som FTI upphandlat och snöröjningen är
upphandlad på samma sätt.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0361/16
§ 14

Medborgarförslag gällande sopstationen/återvinningsstationen i Järvsö.
Svar
Tyvärr, skriver bolaget, är detta ett förhållande som inte är allmänt känt trots att man
informerat om det vid otaliga tillfällen och att det faktiskt gällt sedan 1994! Vid alla
återvinningsstationer finns ett anslag om att det är FTI som har ansvaret och där finns också
kontaktuppgifter till bolaget.
Det innebär att återvinningsstationen i Järvsö inte är ett kommunalt ansvar och att Ljusdal
Renhållning AB inte kan vidta de åtgärder som föreslås. Det är dessutom så att Ljusdal
Renhållning inte får använda kundernas medel till att bekosta något som inte ingår i
uppdraget.
Sammanfattningsvis innebär det att förslagsställaren måste vända sig till FTI med sina
förslag. Ljusdal Renhållning har ingen möjlighet att genomföra dessa.
Om framtiden skriver Ljusdal Renhållning att uppdelningen av ansvaret för hushållsavfallet
skapar en hel del problem vilket medborgarförslaget är ett exempel på.
Det finns ett utredningsförslag om att överföra ansvaret för själva insamlingen av
förpackningsmaterial och tidningar till kommunerna även om själva finansieringen av och
ansvaret för återvinningen skulle kvarstå hos producenterna. I den allra första regerings
förklaringen för den nu sittande regeringen angav man att så skulle ske, men detta är
kontroversiellt och har ännu inte satts i verket.
Det skulle ur Ljusdal Renhållnings synpunkt möjliggöra en bättre hantering, samordning med
övrig insamling av hushållsavfall och en ökad återvinningsgrad. I dagsläget utgör
förpackningar över tiden drygt 30 procent av innehållet i sopkärlen (visat i ett antal
plockanalyser som genomförts) och då bär renhållningskollektivet kostnaderna i stället för
producenterna.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att år 1994 infördes i Sverige
producentansvar för förpackningar och tidningspapper. Producenterna har i och med det
ansvar för återvinningen. Det innebär att det finns återvinningsstationer som den i Järvsö som
sköts av producenternas organisation Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Kommunen har
inget ansvar när det gäller återvinningsstationer och av den anledningen avslås
medborgarförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0361/16
§ 14 forts.

Medborgarförslag gällande sopstationen/återvinningsstationen i Järvsö.
Svar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 januari 2017, § 18
Allmänna utskottets protokoll 6 december 2916, § 152
Kommunledningskontorets skrivelse 7 november 2016
Yttrande från Ljusdal Renhållning AB 22 september 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 29 augusti 2016, § 163
Medborgarförslag 22 augusti 2016
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sören Görgård (C) gör ett inlägg i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Ljusdal Renhållning AB för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0542/16
§ 15

Interpellation från Örjan Fridner (S) gällande säkerhets- och krisfrågor i
kommunen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Örjan Fridner (S) har lämnat en ställt en interpellation gällande säkerhets- och krisfrågor i
kommunen. I interpellationen ställer Örjan Fridner frågor utifrån ett brev från Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ställt till landets kommuner och landsting den 5
december 2016. I skrivelsen lyfts bland annat kommunernas ansvar för verksamheter under
höjd beredskap.
Örjan Fridner ställer följande frågor:
1. Vilka tankar och förhållningssätt väcks hos kommunstyrelsens ordförande inför ett
dylikt brev från en svensk myndighet?
2. Avser kommunstyrelsens ordförande ta upp detta brev och ärende i kommunstyrelsen?
3. Kommunernas självstyrelse- ett fundament i svenska demokratin fastslagen redan i en
av våra grundlagars första kapitel och första paragraf (Regeringsformen 1:1) kan ju
något ha naggats i kanten utifrån de händelser som timat angående hamnen i Slite,
Gotland och Karlshamns kommunala hamnbolag rörande Nordstream 2. Hur ser
kommunstyrelsens ordförande på kommunernas självstyrelse i det perspektivet?
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att
ordföranden bifaller detta.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen:
1. Kommunstyrelsens förste vice ordförande har redan sammanträffat med representanter
från andra kommuner i länet och länsstyrelsen i det här ärendet.
2. Redan på kommunstyrelsen den 2 februari kommer det att ges en korfattad
information i ärendet som sedan kommer att följas upp vid ett kommande
sammanträde i kommunstyrelsen med en längre föredragning av representant för
Länsstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0542/16
§ 15 forts.

Interpellation från Örjan Fridner (S) gällande säkerhets- och krisfrågor i
kommunen. Svar
3. Jag delar statsminister Stefan Lövens mening att det inte kan åligga en enskild
kommun att ta beslut som berör rikets säkerhet. Vidare hälsar jag med tillfredsställelse att statministern uttryckt att han har för avsikt att återkomma i ärendet med en
lagändring som reglerar förhållandet mellan en enskild kommun och staten när det
gäller beslut som rör rikets säkerhet.
Örjan Fridner (S) tackar för svaret.
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Örjan Fridner (S) och Lars Molin (M).
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Örjan Fridner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0014/17
§ 16

Avsägelse från Kenneth Forssell (V) som ersättare i kommunstyrelsen
och ersättare som gruppledare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kenneth Forssell (V) beviljas avsägelse från sina uppdrag.
2. Fyllnadsval sker senare.

Sammanfattning
Kenneth Forssell (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare för vänsterpartiets gruppledare.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kennet Forssell
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0539/16
§ 17

Avsägelse från Maria Sellberg (V) av samtliga kommunala uppdrag.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Maria Sellberg (V) beviljas avsägelse från samtliga kommunala uppdrag.
2. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot tillika sammankallande i kommunfullmäktiges
jämställdhetsberedning.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
4. Övriga fyllnadsval sker senare.

Sammanfattning
Maria Sellberg (V) har avsagt sig sina samtliga kommunala uppdrag.
Ordföranden frågar om avsägelse kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Kenneth Forssell (V) yrkar att Yvonne Oscarsson (V) väljs till ny ledamot tillika
sammankallande i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
Ordföranden frågar fullmäktige om yrkandet kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Maria Sellberg
Omsorgsnämnden
Länsstyrelsen för sammanräkning
Jämställdhetsberedningen
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

KS 0540/16
§ 18

Avsägelse från Erika Larsdotter Thimrén (V) som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Erika Larsdotter Thimrén (V) beviljas avsägelse från sitt uppdrag.
Sammanfattning
Erika Larsdotter Thimrén (V) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Erika Larsdotter Thimrén
Länsstyrelsen för sammanräkning
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

§ 19

Avsägelse från Svend-Aage Friis (SD) av uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Svend-Aage Friis (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Johan Wall (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Svend-Aage Friis (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) yrkar att Johan Wall (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Svend- Aage Friis
Johan Wall
Utbildningsnämnden
Förtroendemannarutin
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-01-30
Diarienummer

§ 20

Medborgarförslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnat till kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen ger
kommunchefen i uppdrag att ta fram statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtryck i Ljusdals kommun.
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige delegerar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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