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Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

…………………………………………………………………

Karin Höglund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Ordföranden gratulerar och delar ut blommor till Olina Öhrn och Johan Persson
som vunnit SM i Ungt Företagande, grenen Hantverk.
§ 115
Beslutande
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.
Sekreterare Karin Höglund
§ 116
Justerare
Stig Andersson (V) och Irene Jonsson (S) utses att justera protokollet tillsammans
med ordföranden. Protokollets justering sker den 21 juni 2016, kl 15:00 på
kommunkansliet.
§ 117
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 3 juni 2016. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 3 juni 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är
kungjort i laga ordning.

§ 118
Meddelanden
Kommunstyrelsen har fattat beslut om följande, av kommunfullmäktige
delegerade, medborgarförslag:
•
Medborgarförslag gällande utbyggnad av gång- och cykelväg från
centrum till bortre änden av Kläpparakan. Dnr 0076/16
•
Medborgarförslag gällande lokalturen i Ljusdal samt att utöka
antalet turer. Dnr 0069/16
•
Medborgarförslag gällande att uppmärksamma Erik Hamrén för
hans insatser. Dnr 0086/16
•
Medborgarförslag gällande att övergå till etiskt/ekologiskt brukande
av kommunens skogar. Dnr 0031/16

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

•
•

2016-06-13

Medborgarförslag gällande att utöka belysningen vid
Östernäsområdet mellan Hälsans Stig och järnvägsövergången.
Dnr 0481/15
Medborgarförslag gällande gatubelysning från bron över Kvarnån i
Ramsjö. Dnr 0542/15

§ 119
Ledamöternas korta frågor
Leif Hansen (-) ställer en fråga om gatubelysningspolicyn.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) ber att få återkomma med
svar på frågan.

Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13

§ 120 Helårsprognos 2016......................................................................................................... 6
§ 121 Jämställdhetsberedning, finansiering av verksamhet ...................................................... 8
§ 122 Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg ................................................................... 10
§ 123 Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus"...................... 12
§ 124 Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden ...................................................... 14
§ 125 Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 .................................................................... 16
§ 126 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige .................................................. 18
§ 127 Underlag för rambeslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Ljusdals
kommun.................................................................................................................................... 20
§ 128 Förslag miljömålsåtgärder ............................................................................................. 22
§ 129 Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande
och drift av maximalt 55 vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge kommun..................................... 25
§ 130 Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande
och drift av maximalt 93 vindkraftverk vid Björnberget i Ånge kommun .............................. 26
§ 131 Sponsringspolicy för Ljusdals kommun........................................................................ 27
§ 132 Årsredovisning 2015, Samordningsförbund Gävleborg, Finsam .................................. 29
§ 133 Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen första
kvartalet 2016 ........................................................................................................................... 31
§ 134 Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. Svar ........................................... 32
§ 135 Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum. Svar............. 34
§ 136 Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplan för Öster-Skästra 24:7 med flera, området mellan järnvägen och
Industrivägen i Järvsö - till kommunfullmäktige för kännedom .............................................. 35
§ 137 Fyllnadsval av revisor efter Barbro Keijzer (MP) ......................................................... 36
§ 138 Avsägelse från Håkan Lindström (SD) som ledamot i kommunfullmäktige ................ 37
§ 139 Avsägelse från Manne Wallström (MP) av samtliga kommunala uppdrag. Fyllnadsval
.................................................................................................................................................. 38
§ 140 Val av nämndeman efter Ingela Gustavsson (V) .......................................................... 39
§ 141 Avsägelse från Mats Nygårdh (L) av samtliga kommunala uppdrag. Fyllnadsval ...... 40
§ 142 Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) av uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och Gemensam nämnd för FoU Välfärd. Fyllnadsval......................... 41
§ 143 Avsägelse från Tomas Skogstjärn (LB) som ledamot i demokratiberedningen............ 42

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0033/16
§ 120

Helårsprognos 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Helårsprognosen för 2016 godkänns.
Resultatprognos
Prognosen för 2016 per april är ett resultat på -11,7 mkr. Nämndernas samlade
avvikelse mot budget är -14,1 mkr. Omsorgsnämnden har som enda nämnd en
negativ budgetavvikelse med -17,9 mkr. IFO, Stöd & omsorg samt Äldreomsorgen redovisar samtliga underskott. Kommunstyrelsen har en prognos på 3,8
mkr medan Utbildningsnämnden samt övriga nämnder har nollprognoser.
Skatteintäkternas slutavräkningar beräknas bli negativa med sammanlagt 1,4 mkr
vilket är 3,2 mkr sämre än budget.
Investeringsprognos
Självfinansierade investeringar beräknas att genomföras med 50,3 mkr vilket är
4,2 mkr mindre än budgeterat. Orsaken är främst försenade projekt inom IT och
Gatubelysning.
Kläppa industriområde beräknas färdigställas under året till en kostnad som är 4
mkr lägre än budgeterat.
Kommunstyrelsen beslutade 26 maj 2016, § 142 att omsorgsnämnden till
kommunstyrelsens septembersammanträde ska återkomma med en fullständig
genomlysning av individ- och familjeomsorgen (IFO) och att omsorgsnämnden
till kommunstyrelsens septembersammanträde ska återkomma med en konkret
åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade också att kommunledningskontoret får i uppdrag att
hitta goda exempel från andra kommuner gällande verksamhetssystem för individoch familjeomsorg (IFO). Kommunstyrelsen beslutade slutligen att omsorgsnämnden ska inkomma med en specificering av behovet av utökad ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 142
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 maj 2016
Resultaträkning
Investeringsredovisning
Utbildningsnämndens protokoll
Omsorgsnämndens protokoll
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0033/16
§ 120 forts.

Helårsprognos 2016
Yrkanden
Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
Nämnderna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0413/14
§ 121

Jämställdhetsberedning, finansiering av verksamhet
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Till kommunfullmäktiges budgetram för 2016 anslås 80 000 kronor för
jämställdhetsberedningens arbete.

2.

Kommunfullmäktiges kostnader för jämställdhetsberedningen inarbetas i budget från
2017.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att inrätta en jämställdhetsberedning. Efter
det att en demokratiberedning inrättats och tilldelats en finansiering har frågan även
aktualiserats för jämställdhetsberedningen och kommunchefen har fått i uppdrag att överväga
budget jämte finansiering av aktuell beredning.
Beredningen har fem ledamöter och beräknas sammanträda sex gånger per år. En modell
analog med den som gäller för demokratiberedningen avses övervägas.
Kommunchefen skriver i sitt övervägande att beredningen tillhör fullmäktiges verksamhet och
bör rimligen finansieras där. Medel måste därför avsättas inom fullmäktiges budget.
Beredningen kan delegeras att besluta om av fullmäktige avsatta medel. Attestanter bör vara
ordförande och vice ordförande. I enlighet med reglemente avgör beredningen självt dess
arbetssätt och har möjligheten att tillkalla experter eller göra studiebesök.
En grov beräkning baserad på sex sammanträden med fem ledamöter inkluderande
halvdagsarvoden, förlorad arbetsinkomst och ersättning för resor ger en summa på 50 000
kronor per år. Därtill medel för att bekosta en heldags studieresa samt kostnad för en inbjuden
expert, 30 000 kronor. Total kostnad för beredningen blir då cirka 80 000 kronor. För 2016
föreslås att medel disponeras inom kommunfullmäktiges ramar. Budget för 2017 och vidare
inarbetas i budget 2017-2019.
Utöver den direkta kostnaden för beredningen avses kostnaden för sekreterarfunktionen att
täckas inom kommunledningskontorets ramar. Vid sex överläggningar inklusive kallelser,
protokoll med mera, ytterligare aktiviteter och hantering beräknas preliminärt 0,15 procent
tjänst att behövas. Förvaltningen avser i första hand bemanna sekreterarfunktionen inom
ramen för befintlig organisation. Om det inte skulle vara möjligt beräknas en kostnadsökning
om cirka 100 000 kronor per år, vilken förvaltningen sedermera kan komma att aktualisera i
kommunens budgetarbete.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0413/14
§ 121 forts.

Jämställdhetsberedning, finansiering av verksamhet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 117
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 51
Kommunledningskontorets skrivelse 5 april 2016
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten
Ekonomienheten
Jämställdhetsberedningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0159/16
§ 122

Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet Inköp
Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Inköp Gävleborg har lämnat sin årsredovisning för 2015. I förvaltningsberättelsen skriver de
bland annat om ekonomin:
”För 2015 redovisar vi ett negativt ekonomiskt resultat. Ett underskott som vi kommer att
börja ta igen under 2016 och fortsätta med fram till den 31 december 2018 i enlighet med
den återtagandeplan som direktionen fattade beslut om den 18 september 2015.
Anledningen till att underskottet uppstått beror främst på:
• En mycket stark produktionsutveckling som har krävt mer upphandlingsresurser, vi har
genomfört mer än 40 procent fler upphandlingar relativt 2014
• Ökade krav från beställare både vad avser tidig involvering och kravhöjd
• Skifte av upphandlingschef under året vilket har krävt extra resurser
• Långtidsfrånvarande (sjukskrivningar och vård av barn under lång tid) vilket har krävt
vikarier samt att del av lönen har funnits kvar
• Kostnader som tillhör föregående år har belastat årets resultat
• Kostnader som ska bäras av kommunerna har under 2015 burits av Inköp Gävleborg
• Avsättning för pensionslösning genom försäkring via KPA för perioden har till
övervägande del skett per den 31 december 2014. Avsättning har ökat med 473 000
kronor 2015. Detta beror på att erhållna fakturor från KPA inte omfattat hela
pensionsåtagandet. Utredning pågår för att förstå vad som orsakat detta och hur det ska
hanteras varför detta reserveras i bokslutet som en avsättning
Återtagandeplanen fokuserar både på att öka intäkter och att minska kostnader
Intäktsförändringen består av:
• Höjning av avgifter för bolagskunder utifrån verifierad omfattning på uppdrag utförda
för dem
• Höjning av avgifter för uppdrag utifrån verifierad ökad tidsåtgång i uppdrag
• Att vi tar betalt för alla uppdrag utanför förbundsordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0159/16
§ 122 forts.

Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg
Kostnadsförändringen består av:
• Lokalkostnader minskar genom att minska lokalytan i Gävle, hyra ut del av lokalen i
Gävle till extern part samt säga upp lokaler i kommuner där egen personal inte är
stationerad
• E-handelskostnader fördelas på kommunerna där nyttoeffekter uppstår
• IT-kostnader fördelas på kommunerna vad avser uppdrag som kommunerna har ansvar för
att följa såsom avtalstrohet och produktionsplanering samt vissa upphandlingsområden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 122
Allmänna utskottets protokoll 12 april 2016, § 48
Kommunledningskontorets skrivelse 30 mars 2016
Revisionsberättelse för år 2015, 4 april 2016
Förvaltningsberättelse 21 mars 2016
Jäv
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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
Inköp Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0232/14
§ 123

Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus"
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslag till detaljplan för Storbyn 22:1 ”Föreningarnas hus” antas.

Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen har efter uppdrag från samhällsutvecklingsutskottet i juni
2014, § 101 tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Storbyn 22:1 i Färila,
Föreningarnas hus. Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning under hösten
2014. Planen syftar till att ge möjligheter att använda fastigheten för ändamålen kultur och
fritid, skola, kontor och bostäder och att säkerställa byggnadens bevarande. Planen ersätter
den tidigare markanvändningen ”allmänt ändamål”. Den nya markanvändningen innebär att
fastigheten kan användas för fler ändamål än vad som tidigare var möjligt. Planen innebär
även att kommunen erkänner byggnadens kulturhistoriska kvaliteter och ger den ett formellt
skydd i detaljplan vilket saknas sedan tidigare.
Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag från januari 2015 att anta planen återremitterades
av samhällsutvecklingsutskott för att inhämta ytterligare synpunkter från FärilaRådet,
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsens beredning som syftade till att
få synpunkter kring användandet av byggnaden.
Utöver beslutet om att upprätta en ny detaljplan har ett annat beslut fattats om att kommunen
ska avyttra fastigheten. Besluten om att upprätta detaljplan och att sälja är dock oberoende av
varandra och precis som alla detaljplaner är planen ”blind” för vem markägaren är.
Fastigheten kan därmed användas och ägas av såväl kommun som enskilda förutsatt att
användningen är förenlig med den som föreslås i planen vilket prövas i bygglovet. De
tillfrågade instansernas verksamhet bedöms inrymmas inom föreslagen plan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 132
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 63
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 24 mars 2016
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll
Antagandehandlingar 12 januari 2015
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0232/14
§ 123 forts.

Antagande av detaljplan för Storbyn 22:1 i Färila "Föreningarnas Hus"
Yrkanden
Lars Molin (M), Per-Gunnar Larsson (S) och Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0040/16
§ 124

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förvaltningshuset byggs om enligt den bantade versionen av alternativ tre.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslog den 7 april 2016, § 81 att återuppbyggnaden ska ske enligt
alternativ tre.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde hade ytterligare ett alternativ tillkommit som man
ville få utrett.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 96 att återremittera ärendet om
återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden för att nya fakta tillkommit i ärendet.
Fastighetschef Anders Berg har i skrivelse redogjort för en ny bantad variant av alternativ tre
där entresolbjälklag, hiss och pelarna in mot före detta Ljusdalssalen tas bort i förslaget för att
reducera den totala merkostnaden för en ombyggnation.
Totalt skulle det innebära att merkostnaden enligt alternativ tre reduceras med cirka 2 525 000
kronor från beräknade 7 900 000 kronor till 5 375 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2016, § 170
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 98
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016, § 96
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse med ritningar 8 mars 2016
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen av ärendet.
Yrkanden
Allan Cederborg (M), Yvonne Oscarsson (V), Jonny Mill (LB), Kristoffer Hansson (MP),
Lars G Eriksson (SD) och László Gönczi (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Markus Evensson (S) och Leif Hansen (-): Bifall till alternativ två.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0040/16
§ 124 forts.

Återuppbyggnad i Förvaltningshuset efter branden
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Allan
Cederborgs m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Allan Cederborgs m fl yrkande, Nej-röst för Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Med 23 Ja-röster mot 12 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat
bifalla Allan Cederborgs m fl yrkande. Se separat omröstningsprotokoll.
Reservationer
Per-Gunnar Larsson (S), Tommy Borg (S), Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter
Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene Jonsson (S), Mostafa Touil (S), Ove Schönning (S),
Birgitta Ekh (S), Kurt Ericsson (S) och Leif Hansen (-) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0084/16
§ 125

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partierna i Ljusdals kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd med
1 138 310 kronor för 2016 enligt nedan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Arbetarpartiet Socialdemokraterna- 318 620 kronor
Moderata Samlingspartiet- 189 570 kronor
Sverigedemokraterna- 137 950 kronor
Vänsterpartiet- 112 140 kronor
Centerpartiet- 112 140 kronor
Liberalerna- 86 330 kronor
Miljöpartiet de gröna- 86 330 kronor
Ljusdalsbygdens parti- 60 250
Kristdemokraterna- 34 710 kronor

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2016.
Ärendebeskrivning
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med ett mandatbundet
kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 8 900 kronor per parti (20 % av
basbeloppet för år 2015) och mandatstödet är 25 810 kronor (58 % av basbeloppet för år
2015) per mandat i kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport.
Totalt uppgår partistödet till 1 138 310 kronor att fördelas enligt följande.
Parti

Mandat

S
M
SD
V
C
L
MP
LB
KD
Summa:

Justerare

Mandatstöd (kr)

Totalt (kr)

12
7
5
4
4
3
3
2
1

Grundstöd per
parti (kr)
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900

309 720
180 670
129 050
103 240
103 240
77 430
77 430
51 620
25 810

318 620
189 570
137 950
112 140
112 140
86 330
86 330
60 250
34 710

41

80 100

1 058 210

1 138 310

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0084/16
§ 125 forts.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 144
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 maj 2016
Redovisningar från partierna
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0378/13
§ 126

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Arbetsordningen godkänns med följande ändringar:
• Sammanträde med fullmäktige bör avslutas senast kl 22:00 såvida inte särskilda skäl
föreligger. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdestiden, kan fullmäktige besluta att sammanträdet ska fortsätta. (§ 10)
• Interpellationer ska ges in till kommunkansliet senast 14 kalenderdagar före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. (§ 32)
• Frågor ska ges in till kommunkansliet senast sju kalenderdagar före det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den. (§ 33)

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 179 att återremittera förslaget till
arbetsordning i syfte att göra en översyn gällande § 41 Allmänhetens frågestund och § 25
Talarordning och ordningen vid sammanträdena.
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har gjort översynen.
I förslaget till ny arbetsordning har den ursprungliga skrivningen återinförts i § 41
Allmänhetens frågestund, det vill säga att skriftliga frågor får ställas på samtliga ärenden som
faller under kommunfullmäktiges ansvarsområde.
Vad gäller § 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena så ändras skrivningen
Inläggen får hållas under högst fem minuter till Inläggen bör hållas under högst fem minuter.
Kommunledningskontoret föreslår att arbetsordningen antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 149
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2016, § 66
Kommunledningskontorets skrivelse 28 april 2016
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 28 april 2016
Yrkanden
Markus Evensson (S), Lars Molin (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Leif Hansen (-): Avslag på meningen Inläggen bör hållas under högst fem minuter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0378/13
§ 126 forts.

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
Författningssamlingen efter revidering
Styrdokument hemsida och intranät efter revidering

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0149/16
§ 127

Underlag för rambeslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall i
Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall införs där ytterligare minst ett renhållningsabonnemang erbjuds per fastighet och där miljöstyrande taxa uppmuntrar till
källsortering.

2.

Nytt valbart system införs; separat matavfallskärl vid fastighet.

3.

Nytt valbart system införs; gemensam miljöstation.

Sammanfattning
I den kommunala avfallsplanen som fastställdes av kommunfullmäktige under 2015 finns ett
mål till år 2020 om att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras och att energiutvinning
ska vara påbörjad. Det finns också strategier gällande källsortering av hushållsavfall, om att
det ska vara enkelt att sortera och lämna avfall samt att de mest frekventa slagen av avfall ska
identifieras och insamlingen av dessa ska öka.
Resultatet av en plockanalys bland villor i Ljusdals kommun från 2015 visade att 30 procent
av hushållens brännbara avfall bestod av matavfall och 47 procent av tidningar och
förpackningar, vilket tyder på att det finns stora möjligheter att öka insamlad mängd
återvinningsbart material.
Ett annat mål i den kommunala avfallsplanen är att allt förpacknings- och tidningsmaterial på
sikt ska utsorteras och gå till återvinning. Men till år 2020 ska mängden understiga 70
kg/person/år bland hushållssoporna, vilket från år 2015 innebär en minskning med 12
kg/person/år i ett villahushåll. Det finns också ett mål om att totala mängden kärlavfall ska
minska till mindre än 210 kg/person. Med anledning av dessa mål och befintlig status är det
angeläget att införa system som gör att insamling av flera sorters återvinningsbara material
ökar samt att mängden avfall som skickas till förbränning minskar.
Insamlingssystemet för hushållsavfall som föreslås för Ljusdals kommun är baserat på ett
valfritt system där det finns en miljöstyrande taxa som uppmuntrar till ökad källsortering.
Nuvarande system med hämtning av brännbart hushållsavfall från kärl i nära anslutning till
fastighet kvarstår som alternativ till de nya systemen där matavfall sorteras ut separat.
Anledning till att nuvarande system även fortsättningsvis erbjuds är att hämtning måste kunna
utföras i nära anslutning till fastighet om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren så kräver, enligt miljöbalken 15 kap. 17 §. Att behålla nuvarande system ger också
större flexibilitet för invånarna att ansluta sig till ett abonnemang som passar efter behov och
önskan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0149/16
§ 127 forts.

Underlag för rambeslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall i
Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 153
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2016, § 63
Förtydligande 4 april 2016
Förslag till beslut 16 mars 2016
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen av ärendet.
Yrkanden
László Gönczi (MP), Kenneth Forssell (V), Maud Jonsson (L) och Maria Molin (M): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Renhållning AB för verkställande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0066/15
§ 128

Förslag miljömålsåtgärder
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Nedanstående miljömålsåtgärder ska ingå i den överenskommelse som kommunen ska
teckna med länsstyrelsen:
Ljusdal Energi
1. En omställning till fossilfri fjärrvärmeproduktion görs av samtliga Ljusdal Energis
anläggningar till år 2020.
2. Fria fiskvägar etableras från Hennan till Ljusnan (Leåns vattensystem).
3. Minst 50 procent av matavfallet i kommunen ska källsorteras.
4. En våtmark anläggs vid Lappmyrans deponi för rening av lakvatten.
Ljusdalshem
1. All belysning som Ljusdalshem råder över byts till armaturer med LED-teknik till år
2020.
2. 25 procent av bolagets bilar skall vara någon form av miljöbil till år 2020.
3. Minst två stycken solenergidrivna anläggningar för produktion av el skall vara i drift
till år 2020.
Samhällsutvecklingsförvaltningen
1. Två stycken laddningsstationer för elbilar, tillgängliga för allmänheten, ska byggas i
Ljusdals centralort. Detta ska ske i samarbete mellan kommunens förvaltningar,
Ljusdal Energi AB och AB Ljusdalshem.
2. Cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö ska vara klar senast år 2020.
3. All gatubelysning som ombesörjs av kommunen byts till LED-teknik fram till år 2020.
4. Kommunen ska aktivt delta i den europeiska trafikantveckan varje år fram till år 2020.
5. En fiskevårdsplan med åtgärdsprogram ska upprättas för Voxnans avrinningsområde.
6. En kommunal organisation för att kontinuerligt genomföra fiskevårdsåtgärder utifrån
fiskevårdsplanerna ska upprättas.
7. Ett avloppsprojekt med åtgärdskrav på bristfälliga enskilda avlopp ska genomföras.
8. Luftkvalitetsmätningar ska genomföras i centralorterna Ljusdal, Järvsö samt Färila.
Utbildningsförvaltningen
1. En översyn av utomhusmiljöer, med tillhörande åtgärdsprogram, ska genomföras på
samtliga förskolor och skolor. Åtgärderna ska vara genomförda senast år 2020.
2. Solexponering ska särskilt tas i beaktning vid översynen av samtliga förskolor och
skolor.
3. Samtliga av kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska vara ”kemikaliesmarta”
genom att nyinköp av pedagogiskt materiel, inredning, livsmedel, städartiklar med
mera ska ha godkänd miljömärkning. (Fortlöpande planering, information och
kompetensutveckling ska ske inom området).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0066/15
§ 128 forts.

Förslag miljömålsåtgärder
Omsorgsförvaltningen
1. Bränsleförbrukningen för bilpoolens fordon ska minska med 10 procent fram till år
2020.
2. Användning av förnybara drivmedel i bilpoolen ska öka med 15 procent fram till år
2020.
3. 25 procent av råvarorna (inköpsvolymen) i kostservice produktion ska vara ekologiska
senast år 2020.
4. 10 procent av råvarorna (inköpsvolymen) i kostservice produktion ska vara
närproducerade senast år 2020.
Kommunledningskontoret
1. All ärendehantering digitaliseras i de kommunala förvaltningarna. Från inkomna
handlingar, kallelser, beslutsförslag och beslut till den slutgiltiga arkiveringen.
2. Digitala lönespecifikationer redovisas online i lönesystemet eller skickas via e-post till
samtliga anställda (pappersversion skickas endast efter begäran från anställd).
3. Digitala möten underlättas genom utbildning till samtliga anställda samt uppdatering
och koordinering av teknik. Krav ställs på bl a länsstyrelsen och offentliga
myndigheter att möjliggöra digitala möten.
4. En miljöstrategfunktion med en anställd miljöstrateg ska inrättas direkt under
kommunledningen.
Sammanfattning
Samhällsutvecklingsförvaltningen fick den 22 december 2015 i uppdrag att samordna och ta
fram förslag till miljömålsåtgärder som kommunen ska ingå en överenskommelse med
länsstyrelsen med. Åtgärderna ska vara uppfyllda innan år 2020. Avsikten är att åtgärderna
ska genomföras under tidsperioden och att regelbundna uppföljningar ska genomföras (årligen
till exempel vid årsbokslut). Överenskommelsen ska undertecknas vid en ceremoni på Gävle
slott.
Vid framtagandet av nedanstående förslag har en arbetsgrupp med chefer och tjänstemän från
bolag, förvaltningar samt några ledande politiker deltagit.
Tre processmöten har hållits, där arbetsgruppen bollat idéer som deltagarna sedan tagit med
sig till sina respektive organisationer för bearbetning och förankring. Länsstyrelsen har också
löpande under processen fått förslagen för synpunkter.
Vid samhällsutvecklingsutskottet den 19 april presenterades arbetsgruppens förslag.
Miljöpartiet lade då fram en lista med samtliga miljömål som länsstyrelsen tagit fram som
arbetsgruppen uppmanades att beakta i arbetet. Förslagna åtgärder föreslogs även skärpas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0066/15
§ 128 forts.

Förslag miljömålsåtgärder
Samhällsutvecklingsutskottet beslutade att listan skulle beaktas och att åtgärderna skulle
skärpas där så var relevant.
Förvaltningarna som har svarat på samhällsutvecklingsutskottets förslag har i detta läge, det
vill säga med kort om tid och ingen utökad budget, ställt sig negativa till att ändra förslaget
till åtgärder.
Förslaget har remitterats till nämnderna och dessa har godkänt miljömålsåtgärderna inom
respektive nämnds område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 153
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 94
Utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2016, § 51
Omsorgsnämndens protokoll 11 maj 2016, § 73
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 maj 2016
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen av ärendet.
Yrkanden
Jonny Mill (LB) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): I överenskommelsen ska följande försäkran skrivas in: ”Ljusdals
kommun anställer en miljöstrateg. I och med det kan kommunen utveckla och skärpa löftena i
denna överenskommelse. Kommunen anhåller om att inom ett år få omarbeta
överenskommelsen för detta ändamål”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservationer
Ingalill Fahlström (MP), László Gönczi (MP) och Kristoffer Hansson (MP)
Beslutsexpediering: Akt, Kommunekologen, Utredarenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0227/16
§ 129

Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
för uppförande och drift av maximalt 55 vindkraftverk vid Bäråsen i Ånge
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun har inget att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid
Bäråsen i Ånge kommun.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals
kommun översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av
högst 55 vindkraftverk vid Bäråsen, cirka 16 km söder om Fränsta, Ånge
kommun. Sökande är NV Nordisk Vindkraft AB.
Ansökningsområdet ligger cirka 10 kilometer från kommungränsen, och cirka 11
kilometer från byn Sörnaggen i Ljusdals kommun. Landskapsbilden bedöms inte
påverkas från någon ort i Ljusdals kommun.
Beräknade bullernivåer och skuggor bedöms inte överstiga gällande riktvärden
vid någon bostad i Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 151
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 89
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016
Remiss 21 april 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västernorrland

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0228/16
§ 130

Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
för uppförande och drift av maximalt 93 vindkraftverk vid Björnberget i
Ånge kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun har inget att erinra mot en etablering av vindkraftverk vid Björnberget
i Ånge kommun.

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har till Ljusdals kommun
översänt en remiss avseende ansökan om uppförande och drift av högst 93 vindkraftverk vid
Björnberget, cirka 13 kilometer sydost om Ånge, Ånge kommun.
Sökande är NV Nordisk Vindkraft AB.
Landskapsbilden kommer att påverkas framförallt från byarna Mellansjö och Hedsjö.
Avståndet från Mellansjö till närmaste synliga vindkraftverk är cirka 3,4 kilometer. 26
vindkraftverk bedöms bli synliga från Mellansjö. Avståndet från Hedsjö till närmsta synliga
verk är cirka 5,3 kilometer, och fyra verk bedöms kunna skymtas från Hedsjö by.
Beräknade bullernivåer och skuggor bedöms inte överstiga gällande riktvärden vid någon
bostad i Ljusdals kommun. Hinderbelysning från verken riskerar att bli störande för boende.
Överstiger verkens höjd 150 meter ska en vindkraftspark förses med vitt högintensivt
blinkande ljus i parkens ytterkant. (40-60 blinkningar/minut).
Radarstyrd hinderbelysning vore därför att föredra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 152
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 maj 2016, § 90
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse och karta 4 maj 2016
Remiss 21 april 2016
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Miljöprövningsdelegationen Västernorrlands län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0013/16
§ 131

Sponsringspolicy för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till sponsringspolicy för Ljusdals kommun antas med följande
förändring:
-

2.

De föreningar som Ljusdals kommun sponsrar ska ha en plan för
jämställdhet och en egen drogpolicy som i likhet med kommunens
alkohol- och drogpolicy räknar alkohol, narkotika, narkotikaklassade
läkemedel och andra sinnesförändrade läkemedel som droger.

Sponsringspolicyn, med två delar, ersätter den sponsorpolicy som
kommunfullmäktige antog den 25 maj 2009.

Sammanfattning
Den sponsorpolicy som kommunfullmäktige antog 2009 behöver revideras
eftersom den bland annat innehåller vissa fel. Den nya policyn bygger mycket på
den tidigare men har moderniserats och förtydligats när det gäller till exempel
affärsmässiga kriterier för sponsring och förväntad exponering.
Den nya sponsringspolicyn innehåller till skillnad från den tidigare två delar där
den andra delen anger vad som gäller om det förslås att verksamheteter inom
kommunen blir sponsrade.
Kommunstyrelsens allmänna utskott skickade den 9 februari 2016 förslaget till
sponsringspolicy på remiss till rådet för funktionshinderfrågor (RÅFF),
jämställdhetsberedningen och de politiska partierna. De två förstnämnda
remissinstanserna har svarat och från partierna har remissvar inkommit från
Moderaterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 145
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2016, § 60
Sammanställning av remissvar och förslag till beslut gällande sponsringspolicy
för Ljusdals kommun 2 maj 2016
Sponsringspolicy 2 maj 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0013/16
§ 131 forts.

Sponsringspolicy för Ljusdals kommun
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Följande förändring ska göras: De föreningar som
Ljusdals kommun sponsrar ska ha en genomarbetad och aktiv plan för jämställdhet och en egen drogpolicy som i likhet med kommunens alkohol- och
drogpolicy räknar alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och andra
sinnesförändrade läkemedel som droger.
Björn Brink (C): Följande förändring ska göras: De föreningar som Ljusdals
kommun sponsrar ska ha en plan för jämställdhet och en egen drogpolicy som i
likhet med kommunens alkohol- och drogpolicy räknar alkohol, narkotika,
narkotikaklassade läkemedel och andra sinnesförändrade läkemedel som droger.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot sitt eget yrkande och mot
Kristoffer Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
ordförandens yrkande.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunledningskontoret för verkställande
Författningssamling efter revidering

Justerare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0223/16
§ 132

Årsredovisning 2015, Samordningsförbund Gävleborg, Finsam
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Ljusdals kommun tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och direktör beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Sammanfattning
Samordningsförbund Gävleborg, Finsam, har för verksamhetsåret 2015 inkommit med
årsberättelse. Revisionsberättelsen anger inga anmärkning utan föreslår att ansvarsfrihet skall
beviljas. Med anledning av att 2015 var ett uppstartsår visar förbundet ett relativt stort
överskott.
Samordningsförbundets uppdrag är att inom Gävleborgs län svara för finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till egen
försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av sju ledamöter och sju
ersättare.
Samordningsförbund Gävleborg bildades formellt i december 2014 med stöd av Lagen om
finansiell samordning, 2003: 1210. Medlemmar i förbundet är samtliga kommuner i länet,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. Förbundet är en egen juridisk
person i form av ett kommunalförbund.
Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16-64 år med behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Prioriterade grupper för perioden 2015-2018 är unga utanför studier
eller arbete, personer med psykisk ohälsa och nyanlända.
Under 2015 har förbundet byggts upp när det gäller praktiska frågor som lokal, ekonomi- och
lönehantering, hemsida, beslut om inriktning och mål, rutiner för ansökan om
samverkansmedel, hur uppföljning och utvärdering ska ske samt hur förbundet ska
organiseras.
Förbundsstyrelsen slog tidigt fast att det är viktigt att bygga upp förbundet från grunden och
inte ha för bråttom. Samordningsförbund Gävleborg ska medverka till att stärka möjligheterna
till egen försörjning för individer bland annat genom att bygga en hållbar struktur för
samverkan både lokalt och regionalt. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den samverkan
som redan finns och fungerar och att nyttja befintliga strukturer.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0223/16
§ 132 forts.

Årsredovisning 2015, Samordningsförbund Gävleborg, Finsam
Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett
samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka inya banor
för att nå uppsatta mål.
Kommunchefen föreslår att förbundets styrelse respektive verkställande tjänsteman beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 156
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2016, § 68
Kommunledningskontorets skrivelse 3 maj 2016
Årsredovisning 2015, 25 april 2016
Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund 15 april 2016
Jäv
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) deltar i överläggningen av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Samordningsförbund Gävleborg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0205/16
§ 133

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen första kvartalet 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande individ- och
familjeomsorgen kvartal ett 2016.
Av kvartalsrapporten framgår att det finns fyra gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum för Individ- och familjeomsorg, IFO.
Första beslutet gäller bistånd med kontaktperson som beviljats den 16 juni 2015. Insatsen har
inte verkställts på grund av att annan insats, i form av en eventuell placering, har blivit aktuell
under tidsperioden. Insatsen avslutades den 19 januari 2016.
Andra, tredje och fjärde beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats den 14 juli
2015. Insatserna har inte verkställts då det har varit svårt att matcha mot det önskemål som
fanns från familjerna. Kontaktfamilj har dock hittats och insatsen kommer att verkställas i
början av april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 26 maj 2016, § 164
Allmänna utskottets protokoll 10 maj 2016 § 75
Kommunledningskontorets skrivelse 3 maj 2016
Omsorgsnämndens protokoll 13 april 2016, § 47
Omsorgsförvaltningens skrivelse 15 april 2016
Rapportering ej verkställda beslut

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0377/15
§ 134

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan om
snabbladdare.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande snabbladdare för
elbilar och elhybrider i Ljusdals centrum.
Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU och
CHAdeMO och ladda med minst 40 kW effekt.
Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och matställen
som föraren kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda bilen.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande.
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med fastighetsägare,
kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i
samråd med fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping
under 2016 och med detta anses medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 123
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 78
Förslag till beslut 24 mars 2016
Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192
Medborgarförslag 8 september 2015
Vid sammanträdet deltar förslagsställaren.
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0377/15
§ 134 forts.

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. Svar
Yrkanden
Lars Molin (M): Medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för att
utreda frågan om snabbladdare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande om återremiss.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0382/15
§ 135

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i Ljusdals centrum.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan om
snabbladdare.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagställaren önskar
snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till
mat och shopping. Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för yttrande.
Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med fastighetsägare, kommer att
sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 2016.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att Ljusdal Elnät AB, i samråd med
fastighetsägare, kommer att sätta upp snabbladdare i Ljusdals köping under 2016 och med
detta anses medborgarförslaget vara besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 124
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 79
Förslag till beslut 24 mars 2016
Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016
Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193
Medborgarförslag 14 september 2015
Yrkanden
Lars Molin (M): Medborgarförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan
om snabbladdare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins återremissyrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Kommunstyrelsen, Förslagsställaren för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0466/14
§ 136

Beslut från Länsstyrelsen Gävleborg gällande överklagan av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Öster-Skästra 24:7
med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i Järvsö - till
kommunfullmäktige för kännedom
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, § 235 att anta detaljplan
för Öster-Skästra 24:7 med flera, området mellan järnvägen och Industrivägen i
Järvsö.
Beslutet överklagades av ägarna till fastigheten Öster-Skästra 24:7 som yrkade på
att beslutet att anta detaljplanen ska upphävas.
Länsstyrelsen har nu fattat beslut i ärendet och beslutat att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016, § 134
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 april 2016, § 69
Länsstyrelsens beslut 18 mars 2016
Kommunfullmäktiges beslut 30 november 2015, § 235
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0148/16
§ 137

Fyllnadsval av revisor efter Barbro Keijzer (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Olga Ilina (MP) väljs till ny revisor.
2. Valet gäller för resten av mandatperioden.

Sammanfattning
Barbro Keijzer (MP) har beviljats avsägelse från sitt uppdrag som revisor. Fyllnadsval ska
därför göras.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Olga Ilina (MP) väljs till ny revisor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning om bifall eller avslag till Kristoffer Hanssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Olga Ilina
Revisorerna
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0233/16
§ 138

Avsägelse från Håkan Lindström (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Håkan Lindström (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Håkan Lindström (SD) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Håkan Lindström
Länsstyrelsen för sammanräkning
Förtroendemannaregister
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0238/16
§ 139

Avsägelse från Manne Wallström (MP) av samtliga kommunala uppdrag.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Manne Wallström (MP) beviljas entledigande från sina kommunala uppdrag.
2. Sune Frost (MP) väljs till ny ledamot i myndighetsnämnden.
3. Valet gäller för åsterstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Manne Wallström (MP) har begärt entledigande från sina kommunala uppdrag. Manne
Wallström har uppdrag som:
-

Ledamot myndighetsnämnden
Ledamot i valnämnden
Ledamot i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning
Ombud fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden)
Ombud fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller skogsbruksfrågor)

Manne Wallström har också uppdrag som nämndeman vid Tingsrätten Hudiksvall.
Tingsrätten beviljar entledigande från detta uppdrag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att entlediga Manne Wallström från
sina kommunala uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Manne Wallström
Myndighetsnämnden
Sune Frost
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Jämställdhetsberedningen
Valnämnen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0277/16
§ 140

Val av nämndeman efter Ingela Gustavsson (V)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Cecilia Tegelberg (V) väljs till ny nämndeman.
2. Valet gäller t o m 31 december 2019.

Sammanfattning
Ingela Gustavsson har av Hudiksvalls tingsrätt entledigats från sitt uppdrag som nämndeman.
Val av ny nämndeman ska därför göras.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Cecilia Tegelberg (V) väljs till ny nämndeman.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Cecilia Tegelberg till
nämndeman. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Cecilia Tegelberg
Hudiksvalls tingsrätt
Förtroendemannaregister

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0266/16
§ 141

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) av samtliga kommunala uppdrag.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mats Nygård (L) beviljas entledigande från sina kommunala uppdrag.
2. Bengt Nyström (L) väljs till ny ersättare i myndighetsnämnden. Valet gäller för återstoden
av mandatperioden.
3. Bengt Nyström (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB,
Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB.
Valen gäller t o m bolagsstämma 2017.

Sammanfattning
Mats Nygård (L) har begärt entledigande från följande uppdrag:
-

Ersättare i myndighetsnämnden
Ersättare i Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal
Renhållning AB, Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB.
Ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård

Yrkanden
Maud Jonsson (L): Bengt Nyström (L) väljs till ersättare i myndighetsnämnden och ersättare i
Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Renhållning AB,
Ljusnet AB och Ljusdal Vatten AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Mats Nygårdh
Bengt Nyström
Myndighetsnämnden
Ljusdal Energi AB m fl
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0011/16
§ 142

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) av uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och Gemensam nämnd för FoU Välfärd.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yvonne Oscarsson (V) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och ledamot i Gemensamma nämnden för FoU Välfärd.
2. Mikael Sellberg (V) väljs till ny ledamot i demokratiberedningen.
3. Ingela Gustavsson (V) väljs till ny ledamot i Gemensamma nämnden för
FoU Välfärd.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning
Yvonne Oscarsson (V) har begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och ledamot i Gemensamma nämnden för FoU Välfärd.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Yrkanden
Kenneth Forssell (V): Mikael Sellberg (V) väljs till ny ledamot i demokratiberedningen. Ingela Gustavsson (V) väljs till ny ledamot i Gemensamma
nämnden för FoU Välfärd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Yvonne Oscarsson
Mikael Sellberg
Ingela Gustavsson
Demokratiberedningen
Gemensamma nämnden för FoU Välfärd
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2016-06-13
Diarienummer

KS 0301/16
§ 143

Avsägelse från Tomas Skogstjärn (LB) som ledamot i
demokratiberedningen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tomas Skogstjärn (LB) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen.
2. Elisabeth Collin (LB) väljs till ny ledamot i demokratiberedningen.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.

Sammanfattning
Tomas Skogstjärn (LB) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Yrkanden
Jonny Mill (LB): Elisabeth Collin (LB) väljs till ny ledamot i demokratiberedningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills yrkande. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Demokratiberedningen
Tomas Skogstjärn
Elisabeth Collin
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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