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Beslutande Ledamöter 

Marit Holmstrand (S), Ordförande 
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande 
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande 
Stina Berg (M) 
Maria Molin (M) 
Pernilla Färlin (M) 
Helena Brink (M) tjg ersättare 
Kennet Hedman (M) tjg ersättare 
Hanna Görgård (C) 
Sören Görgård (C) 
Ulf Nyman (C) 
Gunilla Brink (C) 
William Våhlberg (C) tjg ersättare 
Maud Jonsson (L) 
Harald Noréus (L) 
Roger Kastman (KD) 
Markus Evensson (S) 
Stina  Bolin (S) 
Per Gunnar Larsson (S) 
Jenny Breslin (S) 
Ove Schönning (S) 
Bertil Asplund (S) 
Iréne Jonsson (S) 
Peter Engdahl (S) 
Maria Fernmalm (S) 
Ann Eriksson (S) 
Nouh Baravi (S) tjg ersättare 
Anna Korableva (S) tjg ersättare 
Yvonne Oscarsson (V) 
Oscar Löfgren (V) 
Ingela Gustavsson (V) 
Kristoffer Hansson (MP) 
Lena Svahn (MP) 
Per Andersson (SD) 
Lars G Eriksson (SD) 
Sven Persson (SD) tjg ersättare 
Bodil Eriksson (LB) 
Marie-Louise Hellström (LB) 
Astrid Edlund (LB) tjg ersättare 
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 Ersättare 

Ronney Olsson (V) 
Pia Hedblom (V) 
 

Övriga deltagare Kommunchef Nicklas Bremefors § 152-153 
Biträdande kommunchef Mikael Björk § 152-153 
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
Förslagsställare medborgarförslag, § 161 

Justerare Kristoffer Hansson (MP) och Oscar Löfgren (V) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2019-12-02, kl 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 152-169 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Kristoffer Hansson och Oscar Löfgren    
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ANSLAGSBEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Datum för anslags upprättande 2019-12-03 

Datum för anslags nedtagande 2019-12-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 november 2019. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 november 2019 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 
laga ordning kungjort. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 
interpellationer och en avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Meddelanden 

 

Ordföranden informerar om reglerna kring utgivare av kommunfullmäktiges 
webbsändningar. 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen Gävleborg har utsett Hanna Görgård (C) till ny 
ledamot i kommunfullmäktige, Jonas Rask-Samuelsson (C) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige samt Jens Skjødt Elsbøl (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Allmänhetens frågestund 

 
Ingen fråga ställs. 
 
Ledamöternas korta frågor 

 

Helena Brink (M) ställer en fråga om processen kring flytt av timmerterminalen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.  
 
Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om platsfördelning mellan partierna vid 
Demokratidagen i Gävle 21 november. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
 
Yvonne Oscarsson (V) har läst på kommunens hemsida att det ska vara en vecka fri från 
våld med anledning av att måndagen den 25 november är den internationella dagen för 
avskaffande av våld mot kvinnor. Yvonne Oscarsson undrar vad som kommer att hända 
under veckan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.  
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Bodil Eriksson (LB) ställer en fråga om det, vid eventuellt fler för allmänheten stängda 
möten i utbildningsnämnden, kommer att kallas till förbestämda presskonferenser? 
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) svarar på frågan. 
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§ 152 Dnr 00042/2019  

Budget 2020, ELP 2021-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen så att risk- och   
    konsekvensanalyser av tilläggsyrkandena kan tas fram. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om kommunens budget för 
2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 
2021-2022. Av beslutet framgår även att budgeten ska revideras i november. 
 
Därefter har kommunen upprättat delårsbokslut och helårsprognos per 31 
augusti 2019. Kommunens prognos för skatteintäkter och statsbidrag har 
dessutom uppdaterats baserat på SKL:s cirkulär 19040 daterat 1 oktober 
2019.   
           
Baserat på ovanstående förändringar har budget 2020 och ELP 2021-2022 
reviderats med 6 175 000 kronor avseende förbättrat resultat för 2019 och de 
konsekvenser det medför för balansräkning, kassaflödesanalys och 
balanskravsutredning (det vill säga ingångsvärden för budget 2020 och ELP 
2021-2022). Därefter har SKL:s uppdaterade prognos för skatteintäkter och 
statsbidrag föranlett uppjustering av budgeterade intäkter med 1 690 000 
kronor för 2020, 4 402 000 kronor för 2021 samt 8 325 000 kronor för 2022. 
Ramarna för driftbudget inom respektive nämnds ansvarsområde har 
justerats upp avseende lönerevision för 2019 med sammantaget 16 102 000 
kronor medan den centrala tilläggsbudgeten för lönerevision har justerats 
ned i motsvarande mån. Därtill har arbetsmarknads- och socialnämndens 
budgetram minskats 530 000 kronor och omsorgsnämndens budgetram ökats 
med 530 000 kronor avseende omfördelning av ansvar. 
 
Balansbudget, finansieringsbudget samt balanskravsutredning för budget 
2020 och ELP 2021-2022 har uppdaterats med avseende på ovanstående 
förändringar. 
 
Prognosen för 2019 förutsätter att 15 371 000 kronor får disponeras ur 
resultatutjämningsfonden (RUR) i enlighet med fullmäktiges beslut om 
budget 2019 och ELP 2020-2021 i juni 2018. Vid nämnda tidpunkt var 
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samtliga förutsättningar för att få disponera RUR uppfyllda för den aktuella 
planeringsperioden. Enligt SKL:s beräkningar publicerade i cirkulär 19040 
per 1 oktober 2019 har förutsättningarna förändrats och villkoren för 
disposition av RUR är uppfyllda först under åren 2020-2023. Om disposition 
av RUR inte tillåts kommer balanskravsresultatet för 2019 försämras med 15 
371 000 kronor och förbättras för 2020 i motsvarande mån. Frågan om 
tillämpning av aktuellt regelverk har hänskjutits till de sakkunniga 
revisorerna för avgörande.  
 
Finansiella mål och investeringsramar kvarstår oförändrade i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 204 
Arbetsutskottets protokoll 22 oktober 2019, § 108 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 oktober 2019 
Presentation 21 oktober 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Jenny Breslin (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Sören Görgård (C):  
 

 Kommunchefen får i uppdrag att sänka kostnaderna med 45 miljoner 
kronor genom att tillsammans med extern kompetens göra en 
genomlysning av alla verksamheter, samt ta fram en tidplan för att 
starta ett omställningsarbete. 

 
 Fem utredningar som kan leda fram till minskade kostnader för 

kommunen ska göras:  
 

1. Utreda nyttjandegraden av Vägmästaren 
2. Utreda kommunens taxor, varje taxa ska vara indexreglerad 

 med relevant index 
3. Utreda kommunens utnyttjande av lokaler. Överflödiga lokaler  
       ska avyttras. 
4. Utreda effektiviteten  av en bilpool i egen regi jämfört med    

 outsourcing. 
5. Utreda nivån på kommunens bemanningspool kontra viss 

överanställning. 
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 Samhällsservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina 

verksamheter med ytterligare 5 miljoner kronor under 2020. 
 

 Ekonomiska rapporter ska införas för alla nämnder och för hela 
kommunen. 

 
 Kommunchefen får i uppdrag att effektivisera kommunens 

verksamheter enligt rapporten "strukturella förändringar" 
tillsammans med berörda chefer, med målsättningen att minska de 
administrativa kostnaderna med 20 miljoner kronor varav 5 miljoner 
kronor under 2020, och rapportera om åtgärder och effekter till 
kommunstyrelsen varje månad från januari 2020. 

 
Bodil Eriksson (LB):  
 

 Kommunchefen får i uppdrag att minska personalen med cirka 90 
anställda genom att bla utnyttja pensionsavgångar, vakanser och 
effektivare arbetssätt och därigenom sänka kostnaderna med 45 
miljoner kronor. 

 
 Se över möjligheten att digitalisera t ex försörjningsstödet. 

 
 Ljusdals kommun ska aktivt informera om, uppmuntra och underlätta 

för de personalgrupper som önskar bilda intraprenader. 
 

 Politikerarvodena ska sänkas från 2020. Arvodet för 
kommunstyrelsens ordförande sänks från 90% av ett riksdagsarvode 
till 75%. 1:e vice ordförandenas arvoden i utbildnings-, 
samhällsservice-, omsorgs- och arbetsmarknads- och 
socialnämnderna sänks från 10% till 5% av riksdagsarvodet. Övriga 
politiska arvoden sänks med 5%. 

 
Lena Svahn (MP), Irene Jonsson (S), Bertil Asplund (S) och Harald Noréus 
(L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifall till Valiansens yrkande nr 1. 
Resterande punkter i både Valiansens och Ljusdalsbygdens partis yrkanden 
ska återremitteras för framtagande av risk- och konsekvensanalyser. 
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till Sören Görgårds yrkanden och till Bodil 
Erikssons yrkanden. 
 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten. 
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Maria Molin (M): Bifall till Sören Görgårds yrkanden och till Bodil 
Erikssons yrkanden. 
 
Stina Berg (M):  Bifall till Sören Görgårds yrkanden och till Bodil Erikssons 
yrkanden. 
 
Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till Bodil Erikssons yrkanden och till 
Sören Görgårds yrkanden. 
 
Ärendet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingarna. 
 
Stina Bolin (S): Ärendet ska återremitteras så att risk- och 
konsekvensanalyser av tilläggsyrkandena kan tas fram. 
 
Sören Görgård (C): Avslag på Stina Bolins återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins 
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Stina Bolins yrkande om återremiss, Nej-röst för Sören Görgårds 
yrkande om att avslå återremissyrkandet.  

Omröstningsresultat 

Med 18 Ja-röster mot 21 Nej-röster har kommunfullmäktige, i enlighet med 
kommunallagens regler om minoritetsåterremiss, beslutat återremittera 
ärendet. 
 
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar 
Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), 
Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Maria Fernmalm 
(S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Anna Korableva (S), Maud Jonsson 
(L), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) 
röstar Ja. 
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Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren 
Nordlander (M), Helena Brink (M), Kennet Hedman (M), Hanna Görgård 
(C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson 
(C), William Våhlberg (C), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), 
Ingela Gustavsson (V), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB), 
Astrid Edlund (LB), Per Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD), Sven 
Persson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 

Reservationer 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren 
Nordlander (M), Helena Brink (M), Kennet Hedman (M), Hanna Görgård 
(C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson 
(C), William Våhlberg (C), Yvonne Oscarsson (V)m, Oscar Löfgren (V), 
Ingela Gustavsson (V), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB), 
Astrid Edlund (LB), Per Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD), Sven 
Persson (SD) och Roger Kastman (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Beslutsexpediering 

Akt 
KSAU 
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§ 153 Dnr 00287/2019  

Nybyggnation Vård- och omsorgsboende 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas i centrala Ljusdal med 
 beräknat färdigställande senast år 2022. 
 
2.  3 000 000 kronor avsätts till kommunstyrelsens investeringsbudget för   
 projektering av boendet. 
 
3.  Ärendet ska åter till kommunfullmäktige för slutligt beslut samt 
 finansiering.          

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden fattade den 18 september 2019 beslut med en begäran om 
att ett nytt vård- och omsorgsboende byggs i centrala Ljusdal.  I underlaget 
är det tydliggjort att det finns behov av nytt boende med inriktning på 
demens senast år 2022- 2023. 
 
Utifrån att kommunstyrelsen är fastighetsägare ska uppdraget att projektera 
ett nytt boende verkställas av kommunstyrelsen.  
 
I förslaget till beslut ger kommunstyrelsen i uppdrag till kommunchefen att 
ta fram underlag för beslut. I underlaget ska tydligt framgå ekonomiska 
kalkyler för investering och drift av boendet. Placering och utformning av 
boendet samt en tidsplan för genomförandet.     
 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör inlägg i debatten.      
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 210 
Tjänsteskrivelse 29 oktober 2019 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 97 
Omsorgsnämndens protokoll 18 september 2019, § 136 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 3 september 2019 
Förstudie Särskilt boende för äldre 21 februari 2019 
Framtidens äldreboende 
Kommunchefens skrivelse 5 september 2019 
Ljusdalshems skrivelse 8 augusti 2019 
Visionsskiss Östernäs   

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V), Helena 
Brink (M), Lena Svahn (MP) och Ove Schönning (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Kommunstyrelsen för verkställande 
Omsorgsnämnden för kännedom 
Ekonomienheten (TW, CG, KA) 
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§ 154 Dnr 00284/2019  

Delårsrapport Inköp Gävleborg januari-augusti 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har översänt delårsbokslut per  
31 augusti 2019. Förslaget är att informationen noteras till protokollet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 212 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 104 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 oktober 2019 
Delårsrapport 7 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 155 Dnr 00265/2019  

Reglemente för krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Reglementet för krisledningsnämnden antas.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen 
ha en krisledningsnämnd.  
 
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledande politiska organ inför 
och i samband med om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.  
Reglementet är utökat sedan förra mandatperioden för att ännu tydligare 
klargöra krisledningsnämndens uppgifter, roll och samverkan med krisorga-
nisationen. Värt att notera är att i detta nya reglemente förslås att kommun-
styrelsens arbetsutskott nu är krisledningsnämnd samt att krisledningsnämn-
den sammanträder minst en gång per år i syfte att öva eller pröva sin krisled-
ningsförmåga. Dessa båda förändringarna har framkommit efter erfarenheter 
från tidigare kriser i kommunen.                

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 208 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019 
Reglemente för krisledningsnämnden 4 oktober 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Författningssamling efter revidering, 
Säkerhetschefen för verkställande 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
17(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 00136/2019  

Plan för hantering av extraordinära händelser 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Plan för hantering av extraordinära händelser fastställs hädanefter av 
 kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan för hantering av extraordinära händelser, krisledningsplan fastställdes 
av kommunfullmäktige 29 februari 2016.     
          
Ljusdals kommuns krisorganisation har förändrats. För att lättare kunna hålla 
den nya krisorganisationen och dess förbättringsarbete aktuell, och anpassad 
till Ljusdals kommuns krisarbetes behov, föreslås att detta dokument fast-
ställs av kommunstyrelsen och inte som tidigare av kommunfullmäktige. 
Detta eftersom det inte är ett dokument som verken i Ljusdals kommuns 
struktur eller i överenskommelsen med MSB och SKL kräver kommun-
fullmäktiges beslut. I Överenskommelse om kommuners krisberedskap 
2019-2022 (MSB 2018-09779, SKL 18/03101) står att "Planen för hantering 
av extraordinära händelser ska beslutas lägst av kommundirektören". 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 209 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 99 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 september 2019 
Plan för hantering av extraordinära händelser 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt, Författningssamling, Säkerhetschefen  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
18(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 00311/2019  

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020:  
 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 27 24 30 27 25 15* - 28 19 30 14 

* Budget      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 206 
Tjänsteskrivelse 16 oktober 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
19(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 00207/2019  

Ej verkställda beslut - äldreomsorg samt stöd och 
omsorg andra kvartalet 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.             

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2019 
 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 205 
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019 
Protokoll från omsorgsnämnden 18 september 2019, § 127 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen 4 september 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
20(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 00342/2019  

Interpellation från Jenny Breslin (S) till kommun-
styrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande 
förutsättningarna för fler intraprenader i kommunen. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Breslin (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Markus Evensson (S) gällande förutsättningarna för fler 
intraprenader i kommunen. 
 
Jenny Breslin skriver att det i kommunen finns en omfattande och välkänd 
intraprenadsatsning i Ramsjö samt en förstudie gjord i samma ärende för 
området kring Los.  
 
Jenny Breslin ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 

- Hur kommer kommunen att bedriva det fortsatta arbetet med att 
skapa förutsättningar för fler intraprenader? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) har svarat på 
interpellationen: 
 
"I Triadens budgetdokument för 2020 kan följande läsas: 
 
De senaste årens arbete med att skapa självstyrande enheter, intraprenader, är 
en ledarskapsfråga och ska vidhållas. Kommunen ska marknadsföra den 
verksamhetsformen. Att lyfta chefers ledarskap och arbetstagarnas 
delaktighet på arbetsplatsen är en framtidsfråga.  
 
Vi har alltså ett kommunfullmäktigebeslut på att detta är något vi arbeta 
vidare med. Då vi idag har flera olika intraprenader i kommunen, inom 
skola, omsorg och Ramsjöprojektet så behöver vi under 2020 utreda hur vi 
ska gå vidare med dessa. Vad är en intraprenad, vad är en självstyrande 
enhet och hur får vi samsyn i kommunen vad detta är?  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
21(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Vi kommer att under 2020 fortsätta driva denna fråga och försöka få till ett 
strukturerat arbetssätt för dessa intraprenader. "   
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Markus Evensson (S),  
Bodil Eriksson (LB), Jenny Breslin (S), omsorgsnämndens ordförande  
László Gönczi (MP), Helena Brink (M), Sören Görgård (C) och  
Yvonne Oscarsson (V).       

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 20 november 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 151 
Interpellation  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
22(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr 00117/2019  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag oktober 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 30 oktober 2019. 
Sammanfattningen omfattar 10 motioner och 23 medborgarförslag.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 217 
Tjänsteskrivelse 30 oktober 2019 
Redovisning 30 oktober 2019   

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
23(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr 00133/2019  

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde 
sänkas för boende utanför tätorterna. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. Förslags-
ställaren vill att kommunalskatten sänks för boende utanför tätorterna så att 
man betalar mindre kommunalskatt när man bor på landsbygden kontra i 
tätorten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 53 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunchefen skriver i sitt yttrande det inte finns lagstöd för differentierad 
kommunalskatt och att medborgarförslaget därför bör avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. Som 
kommunchefen skriver i sitt yttrande finns inget lagstöd för differentierad 
kommunalskatt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 6 november 2019, § 213 att medborgarförslaget 
avslås. 
 
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet och redogör under fem 
minuter för sitt medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 213 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 105 
Kommunstyrelsen ordförandes förslag 4 oktober 2019 
Kommunchefens yttrande 23 juli 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, 53 
Medborgarförslag 23 mars 2019 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
24(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Förslagsställaren  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
25(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 00162/2019  

Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i 
Backa, Ljusdal. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att det tas med i framtida 
 planeringsunderlag för samhällsservicenämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal har 
inlämnats till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 82 att skicka medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 
för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. Nämnden 
skriver att på grund av den mycket begränsade parkbudget som finns inom 
förvaltningen gjordes för 9 år sedan en översyn av kommunens lekplatsinne-
hav. Lekplatserna var i många fall mycket slitna, eftersom medel saknats till 
upprustning. Skötseln av dem var också eftersatt eftersom personalen inte 
hann med driften. 
 
Beslut togs då att genomföra en upprustning av ett antal, strategiskt 
placerade lekplatser och att riva återstående. Sedan dess har enheten 
Gata/Park arbetat målmedvetet med detta, inom ordinarie investeringsram. 
Idag finns endast två lekplatser som inte genomgått en upprustning och 
lekplatserna sköts på ett tillfredsställande sätt så att barnens säkerhet inte 
riskeras. 
 
Samhällsserviceförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns investerings-
medel eller utrymme inom driftpersonalstyrkan att anlägga och sköta 
ytterligare en lekplats.           
  
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att samhällsservice-
nämnden föreslår avslag på medborgarförslaget med hänvisning till 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
26(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

nuvarande budget för investering och driftpersonal. Dock är förslaget i sig 
bra, Backa är ett område med många barnfamiljer och en attraktiv plats att 
bo på. Han anser att detta område bör vara med i planeringen inför framtida 
nyetableringar av lekplatser i Ljusdals kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att det 
tas med i framtida planeringsunderlag för samhällsservicenämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 november 2019, § 214 
Arbetsutskottets protokoll 15 oktober 2019, § 106 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 oktober 2019 
Samhällsservicenämndens yttrande 14 augusti 2019, § 115 
Samhällsserviceförvaltningens 3 juni 2019 
Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, § 82 
Medborgarförslag 15 april 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och Sören Görgård (C): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Irene Jonsson (S): Medborgarförslaget avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
 
 

Beslutsexpediering 

Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsservicenämnden för verkställande  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
27(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 00318/2019  

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Henrik Estander (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Johan Myrberg (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Estander (M) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden.  
 
Fyllnadsval måste därför göras. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 145 

Yrkanden 

Helena Brink (M): Johan Myrberg väljs till ny ersättare i utbildnings-
nämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Johan Myrberg 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM) 
Kommunkansliet (U S-B) 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
28(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr 00316/2019  

Fyllnadsval av  ersättare i utbildningsnämnden efter 
Kristoffer Kavallin (MP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Kavallin (MP) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden.  
 
Fyllnadsval måste därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 147 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Kristoffer Hansson 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM) 
Kommunkansliet (U S-B) 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
29(33) 

Datum 

2019-11-25 
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§ 165 Dnr 00328/2019  

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden samt 
som ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter 
Camilla Englund (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Birgitta Backman (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
3. Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond sker vid ett senare     
    tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Englund (S) har entledigats från sina uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden samt ledamot i Albert Vikstens donationsfond.  
 
Fyllnadsval måste därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 148 

Yrkanden 

Stina Bolin (S): Birgitta Backman (S) väljs till ny ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Bolins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Birgitta Backman 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM), Kommunkansliet (U S-B) 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
30(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 00320/2019  

Avsägelse från Jessica Eriksson (S) gällande 
uppdraget som ersättare i Albert Vikstens 
donationsfond 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Jessica Eriksson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
 Albert Vikstens donationsfond. 
 
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Jessica Eriksson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Albert 
Vikstens donationsfond.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 

Beslutsexpediering 

Akt 
Jessica Eriksson 
Albert Vikstens donationsfond (sammankallande) 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM) 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
31(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 167 Dnr 00348/2019  

Medborgarförslag gällande belysning till Nickelmonu-
mentet i Los 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande belysning till Nickelmonumentet i Los har 
lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren vill att Nickelmonumentet får en snyggare och mer modern 
belysning för att bli ett riktigt fint smycke och blickfång för bygden även på 
vintern.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällsservice-
nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsservicenämnden  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 
32(33) 

Datum 

2019-11-25 
 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 00340/2019  

Medborgarförslag med önskemål om namnsättning av 
grönyta i Ljusdal till Rehnströmska parken 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om namnsättning av grönyta i Ljusdal 
till Rehnströmska parken har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren föreslår att grönytan/parkområdet mellan polishuset och 
Hantverkargården får namnet Rehnströmska parken.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällsservice-
nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Förslagsställaren 
Samhällsservicenämnden  
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
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2019-11-25 
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§ 169 Dnr 00363/2019  

Avsägelse från Jens Skjødt Elsbøl (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. Jens Skjødt Elsbøl (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 
 ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Jens Skjødt Elsbøl (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 

Akt 
Jens Skjødt Elsbøl 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannaregister 
 


	§ 152 Budget 2020, ELP 2021-2022
	§ 153 Nybyggnation Vård- och omsorgsboende
	§ 154 Delårsrapport Inköp Gävleborg januari-augusti 2019
	§ 155 Reglemente för krisledningsnämnd
	§ 156 Plan för hantering av extraordinära händelser
	§ 157 Sammanträdesdagar 2020
	§ 158 Ej verkställda beslut - äldreomsorg samt stöd och omsorg andra kvartalet 2019
	§ 159 Interpellation från Jenny Breslin (S) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande förutsättningarna för fler intraprenader i kommunen. Svar
	§ 160 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag oktober 2019
	§ 161 Medborgarförslag om att kommunalskatten borde sänkas för boende utanför tätorterna. Svar
	§ 162 Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal. Svar
	§ 163 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter Henrik Estander (M)
	§ 164 Fyllnadsval av  ersättare i utbildningsnämnden efter Kristoffer Kavallin (MP)
	§ 165 Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden samt som ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)
	§ 166 Avsägelse från Jessica Eriksson (S) gällande uppdraget som ersättare i Albert Vikstens donationsfond
	§ 167 Medborgarförslag gällande belysning till Nickelmonumentet i Los
	§ 168 Medborgarförslag med önskemål om namnsättning av grönyta i Ljusdal till Rehnströmska parken
	§ 169 Avsägelse från Jens Skjødt Elsbøl (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

