
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-06-23 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 13:00 - 18:45 
 
Beslutande: Björn Mårtensson (S) tom § 117  kl18:00 Sören Görgård (C)  
 Tommy Borg (S) Helena Brink (C) 
 Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) 
 Peter Engdahl (S) Ingrid Olsson (C) 
 Malin Ängerå (S) Maj-Britt Tönners (C) 
 Kjell Nilsson (S) Leif Hansen (SRD) 
 Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) 
 Leif Persson (S) Thomas Wandel (SRD) 
 Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) tjg ers 
 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V)  
 Inger Isaksson Granqvist (S) tjg ers Kenneth Forssell (V)  
 Maria Andersson (S) tjg ers Stig Andersson (V)  
 Kurt Ericsson (S) tjg ers Harald Noréus (FP) 
 Birgitta Ekh (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Jan Hedlund (M) Berit Wikström (FP) tjg ers 
 Lars Molin (M) László Gönczi (MP) 
 Desiré Eriksson (M) Ingalill Fahlström (MP) tjg ers 
 Erik Nygren (M) Sylvia Olsson (KD) 
 Christer Sjöström (M) 
 Kennet Hedman (M) 
 Marie-Louise Hellström (M) tjg ers 
  
 
Övriga deltagande Kommunchef Claes Rydberg 
 Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 116-117 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Markus Evensson (S) och Marie-Louise Hellström (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-06-26 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  112-118 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Ulla-Britt Gidemalm 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Markus Evensson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Marie-Louise Hellström 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-06-23 
 
Datum för anslags upprättande 2014-06-26 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-07-18 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 112 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 113 
 
Justerare 
 
Markus Evensson (S) och Marie-Louise Hellström (M) utses att justera proto-
kollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 26 juni 2014, 
kl 10:00 på kommunkansliet. 
 
§ 114 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 13 juni 2014. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 13 juni i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 
kungjort i laga ordning. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
 
Ingen fråga ställs och frågestunden avslutas. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 115 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015. 
 
2. 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken.   
 
3. Investeringen finansieras i investeringsplan för 2015-2017.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2012, § 337 att projektering och 
upphandling av en om- och tillbyggnad av Bofinken inleds så snart som möjligt. 
Beslut om medelstilldelning för projektet tas när upphandlingen är genomförd. 
 
Projektering och upphandling är nu genomfört och lägsta anbud är på 11 321 250 
kronor. 
 
Projekteringen av om- och tillbyggnaden har kostat 1 260 000 kronor. Beräknade 
kostnader för tillfälliga bygglov för ersättningslokaler 50 000 kronor, modulhyror 
700 000 kronor, sidoentreprenader 350 000 kronor och besiktningskostnader 
150 000 kronor. 
 
På projektering-, bygglov-, sidoentreprenader-, besiktningskostnader och lägsta 
anbudet skall också läggas 12 procent för oförutsedda kostnader. Tillkommer en 
procent för konstnärlig utsmyckning. Total summa blir 15 645 910 kronor. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 13 maj 2014, § 86 att lägsta anbud på 
11 321 250 kronor antas, att 15 646 910 kronor anslås för om- och tillbyggnad av 
Bofinken och att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för 
ombyggnad och renovering. 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 83 att lägsta anbud på 11 321 250 
kronor antas, att 12 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken 
samt att pengar tas från kommunstyrelsens investeringsutrymme för ombyggnad 
och renovering. 
 
Kommunchefen föreslår 4 juni 2014 att ny upphandling genomförs omgående för 
byggstart våren 2015, att 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av 
Bofinken samt att investeringen inarbetas i investeringsplan för 2015-2017. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 115 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Kommunstyrelsen föreslår 5 juni 2014, § 140 att  
 
1. Ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015. 
 
2. 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken.   
 
3. Investeringen inarbetas i investeringsplan för 2015-2017.  
 
4. Tillagningskök ska inkluderas i upphandlingen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 juni 2014, § 140 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 4 juni 2014  
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 83 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 maj 2014, § 86 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 28 april 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 11 oktober 2012, § 337 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S), Yvonne Oscarsson (V), Maud Jonsson (MP) och  
Stig Andersson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag att ny upphandling 
genomförs omgående för byggstart våren 2015 samt att investeringen inarbetas i 
investeringsplan för 2015-2017. 
 
Avslag på kommunstyrelsens förslag om att anslå 12,5 miljoner kronor för om- 
och tillbyggnad av Bofinken samt att tillagningskök ska inkluderas i 
upphandlingen. 
 
Helena Brink (C), László Gönczi (MP, Björn Brink (C) och Ingalill Fahlström 
(MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Brink (C) och Malin Ängerå (S): Investeringen finansieras i 
investeringsplan för 2015-2017. 
 
Leif Hansen (SRD): I upphandlingen ska inkluderas förberedande åtgärder för 
tillagningskök. 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive Björn Brinks 
ändringsförslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 115 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag att ny upphandling genomförs omgående för byggstart våren 2015. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag att 12,5 miljoner kronor anslås för om- och tillbyggnad av Bofinken. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att anslå 12,5 miljoner kronor för om- och 
tillbyggnad av Bofinken, Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 19 Ja-röster mot 18 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att investeringen finansieras i 
investeringsplan för 2015-2017 mot Björn Brinks m fl yrkande om att investe-
ringen finansieras i investeringsplan för 2015-2017. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller Björn Brinks m fl yrkande. 
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om att tillagningskök ska 
inkluderas i upphandlingen, mot Malin Ängerås m fl yrkande om avslag och mot 
Leif Hansens yrkande om att i upphandlingen ska inkluderas förberedande 
åtgärder för tillagningskök. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 
avslå kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden utser Malin Ängerås m fl yrkande om avslag till huvudförslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0258/12 
 
§ 115 forts. 
 
Ombyggnation av Bofinkens förskola 
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden kommunstyrelsens 
förslag mot Leif Hansens yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutat utse kommunstyrelsens förslag till motförslag. 
 
Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 19 Ja-röster mot 18 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfull-
mäktige beslutat avslå kommunstyrelsens förslag. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Reservationer 
 
Jan Hedlund (M), Lars Molin (M), Desiré Eriksson (M), Erik Nygren (M), 
Christer Sjöström (M), Kennet Hedman (M), Marie-Louise Hellström (M), László 
Gönczi (MP), Ingalill Fahlström (MP), Sören Görgård (C), Helena Brink (C), 
Björn Brink (C), Ingrid Olsson (C) och Maj-Britt Tönners (C). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Utbildningsförvaltningen fk 
Samhällsutvecklingsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomichefen 
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 Diarienummer 
   KS 0210/14 
 
§ 116 
 
Kommunens skattesats budgetår 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 krona per 

skattekrona. 
 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomichefen föreslår den 19 maj 2014 att kommunens skattesats oförändrat ska 
vara 22:36 kronor per skattekrona, vilket innebär 22,36 kronor i skatt per intjänad 
hundralapp. 
 
Allmänna utskottet föreslår 20 maj 2014, § 77 att skattesatsen för år 2015 behålls 
oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 5 juni 2014, § 141 att skattesatsen för år 2015 behålls 
oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 5 juni 2014, § 141 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 77 
Förslag till beslut gällande kommunens skattesats för budgetår 2015 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V),  
Leif Hansen (SRD), Malin Ängerå (S), Björn Brink (C), Harald Noréus (FP) och 
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP) och Ingalill Fahlström (MP): Ärendet ska återremitteras till 
dess att hela budgeten föreligger. 
 
I andra hand ska skattesatsen höjas med 30 öre. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande 
om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer Leif Perssons m fl yrkande mot László Gönczis m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Leif Perssons m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0210/14 
 
§ 116 forts. 
 
Kommunens skattesats budgetår 2015 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP) och Ingalill Fahlström (MP). 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomichefen 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 117 
 
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt 
komplettering av budget 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fördelningen av ekonomiska ramar för 2015 samt ekonomisk  

långtidsplan för 2016-2017 godkänns. 
 
2. Till kommunstyrelsen anslås 3 miljoner kronor för investering i Betongpark  

på Östernäs. Medel tas ur kommunens rörelsekapital 2014. 
 
3. Till kommunstyrelsen anslås 2 miljoner kronor för IT-investeringar. Medel  

tas ur kommunens rörelsekapital 2014. 
 
4. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka  

kommunens skulder under år 2015, med totalt 30 miljoner kronor. 
 

5. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa sitt uppsiktsansvar gentemot  
 nämnderna. 

 
6. I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner  
 kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs. 
 
7. 3 miljoner kronor anslås till investeringar i Folkparken 2014. Medel tas ur  
       kommunens rörelsekapital 2014. 
 
8. I investeringsplanen reserveras 5 miljoner kronor 2016 och 10 miljoner  
 kronor 2017 för förbindelse centrum-Östernäs. 
 
9.  För revisionsverksamheten 2015 anvisas 1 100 000 kronor. 

 
Sammanfattning  
 
Budgetberedningens förslag 
 
Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin 
helhet tas av fullmäktige i juni. Budgetberedningen föreslår att man gör ett 
avsteg från detta i år och enbart beslutar om fördelning av ekonomiska ramar. 
Övriga delar i budgeten med beskrivningar, finansiella mål och verksamhetsmål/ 
fullmäktigemål kommer till fullmäktige senare i år. Anledningen till detta avsteg 
är att LjUS:en, det vill säga Ljusdals utvecklingsstrategi, ännu inte är antagen.  
 
LjUS:en ska ligga till grund för fullmäktigemålen. Nya riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning ska också tas fram efter det att LjUS:en är antagen.  
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 117 forts. 
 
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt 
komplettering av budget 2014 
 
Riktlinjerna ska då också innehålla finansiella mål för hur kommunens ekonomi 
ska utvecklas.   
 
Budgetberedningen har också valt att i samband med budget lägga förslag på 
ytterligare investeringar 2014. Budgetberedningen har också förutsatt att 
nämnderna förhåller sig till beslutade budgetramar och att det nu prognos-
tiserade underskottet föranleder krafttag för att minska kostnaderna. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag från kommunfullmäktiges presidium 9 juni 2014 
Kommunstyrelsens protokoll 5 juni 2014, § 142 
Allmänna utskottets protokoll 20 maj 2014, § 78 
Ekonomichefens skrivelse 20 maj 2014 
Resultatbudget 
Budgetramar 
Investeringsramar 
Ramberäkningar 
Investeringsplaner 
Investeringsutrymmesberäkning 
Nämndernas protokoll 
Jämförelse standardkostnad 
 
Revisorerna har begärt utökat anslag med 100 000 kronor för revisionsåret 2015 
vilket motsvarar en budgetram om 1 125 000 kronor. Kommunfullmäktiges 
presidium har föreslagit att 1 100 000 kronor anvisas för 2015. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om rubriken på ärendet kan utökas med 
”komplettering av budget 2014”. Kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ekonomichefen redogör för förslag till budgetramar 2015 och ekonomisk 
långtidsplan 2016-2017. 
 
Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 
inledningsanförande, max 3 minuter per parti. Inga repliker är möjliga. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 117 forts. 
 
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt 
komplettering av budget 2014 
 
Talarordning: 
 
Leif Persson (S), Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), 
Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP) och László Gönczi (MP). 
 
Debatt sker kring nämndernas ansvarsområden med inledning av respektive 
ordförande, max 5 minuter per ordförande. Talarordning: 
 
Kurt Ericsson (S) ordförande i överförmyndarnämnden 
Leif Persson (S) ordförande i kommunstyrelsen 
Markus Evensson (S) ordförande i omsorgsnämnden 
Malin Ängerå (S) ordförande i utbildningsnämnden 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Helena Brink (C) och Björn Brink (C):  
 

1. En utredning ska göras i syfte att skapa ett bioenergicentrum i Ljusdals 
kommun. Utredningen ska presenteras i mars 2015. 

2. En utredning ska göras i syfte att skapa Hälsinglands Turismcentrum på 
Stenegård, om möjligt i samverkan med Region Gävleborg samt med 
externa medel. Utredningen ska presenteras i februari 2015. 

3. Närljus får i uppdrag att skapa ett utvecklingsprojekt i syfte att öka 
företagandet i Ljusdals kommun. Presentation ska ske i januari 2015. 

 
László Gönczi (MP) och Ingalill Fahlström (MP): Kommunfullmäktige ska i dag 
endast besluta om förslag till ramar och att uppdra till kommunstyrelsen att 
senast i november återkomma med ett helt budgetförslag. 
 

• Slutresultatet ska minskas med 8 miljoner kronor och bli 0,7 miljoner 
kronor. 

• Kommunstyrelsens ram minskas med 3 miljoner kronor 
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge förslag på kostnad och 

finansiering av Betongpark på Östernäs 
• Utbildningsnämnden får utökad ram med totalt 11,6 miljoner kronor, 

varav 7,6 miljoner kronor för att slippa effektiviseringskravet och 4 
miljoner kronor till verksamhetsförbättring. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 117 forts. 
 
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt 
komplettering av budget 2014 
 
Yrkanden forts. 
 

• Omsorgsnämnden får utökad ram med totalt 9 miljoner kronor, varav 5 
miljoner kronor för att slippa effektiviseringskravet och 4 miljoner 
kronor till verksamhetsförstärkning. 

 
(Förutsättning: att skattesatsen höjs med 30 öre) 

 
Malin Ängerå (S), Björn Brink (C), Lars Molin (M), Jenny Breslin (S), Willy 
Eriksson (-), Marie-Louise Hellström (M), Marie Mill (SRD) och Leif Hansen 
(SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag samt förslaget att för 
revisionsverksamheten 2015 anvisa 1 100 000 kronor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om att kommunfullmäktige i dag endast ska besluta om förslag till 
ramar och att uppdra till kommunstyrelsen att senast i november återkomma med 
ett helt budgetförslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkanden om minskad ram till kommunstyrelsen och utökad ram till 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om att slutresultatet ska minskas med 8 miljoner kronor och bli 0,7 
miljoner kronor. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge förslag på kostnad och 
finansiering av Betongparken på Östernäs. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
om att en utredning ska göras i syfte att skapa ett bioenergicentrum i Ljusdals 
kommun. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 117 forts. 
 
Budgetramar 2015 och ekonomisk långtidsplan 2016-2017 samt 
komplettering av budget 2014 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 19 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 11 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
om att en utredning ska göras i syfte att skapa Hälsinglands Turismcentrum på 
Stenegård, om möjligt i samverkan med Region Gävleborg samt med externa 
medel. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks yrkande 
om att Närljus får i uppdrag att skapa ett utvecklingsprojekt i syfte att öka 
företagandet i Ljusdals kommun. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
avslår detta. 
  
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag inklusive förslag från kommunfullmäktiges presidium gällande höjt 
anslag för revisionsverksamheten. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Reservationer 
 
László Gönczi (MP), Ingalill Fahlström (MP), Sören Görgård (C), Helena Brink 
(C), Björn Brink (C), Ingrid Olsson (C) och Maj-Britt Tönners (C). 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna 
Förvaltningarna 
Revisorerna 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-06-23 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
   KS 0486/10 
 
§ 118 
 
Begäran om sammanräkning efter ersättaren Anna Ingman (C) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Hos Länsstyrelsen Gävleborg begärs sammanräkning för att utse ny ersättare  
 efter Anna Ingman (C) som flyttat från kommunen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ersättaren Anna Ingman (C) har flyttat från kommunen och är därmed inte längre 
valbar i kommunen. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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