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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 208 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 209 
 
Justerare 
 
Malin  Ängerå (S) och Jan Hedlund (M) utses att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. Protokollets justering sker den 19 december 2014, kl 15:00 på 
kommunkansliet. 
 
§ 210 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 5 december 2014. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 5 december i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 211 
 
 Meddelanden 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmälda en motion och två 
medborgarförslag  får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Inför sammanträdet har en tilläggskallelse skickats ut gällande ärendet 
Avvecklingsprocess Region Gävleborg.  Ordföranden frågar fullmäktige om även 
detta ärende får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Under en ajournering i sammanträdet kommer ett val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2015 att ske.  
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. Frågestunden avslutas därför. 
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 Diarienummer 
   KS 0250/13 
 
§ 212 
 
Avvecklingsprocess Regionförbundet Gävleborg, beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 1/1 2015. 

 
2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. 

 
3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns. 
 
Ärendet   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26/8 2013 att ställa sig bakom att Region 
Gävleborg befrias från sina uppgifter om regionalt utvecklingsansvar i samband 
med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder ikraft 
för Gävleborgs del från och med den 1 januari 2015. 
 
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat 
hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16§ att 
förbundet skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om 
förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa 
likvidation i egenskap av likvidator. 
 
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en 
regionstyrelse från och med 1/1 2015. Nedan beskrivna process bygger på att 
medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige 
behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i samtliga 
medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen. 
 
Landstingsstyrelsen föreslår följande avvecklingsprocess:    
 
Regionförbundets verksamhet till och med 31/12 2014 

- Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 31/12 2014 
- En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen 
- Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också yttrar 

sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse 
- Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande 
- Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i 

samtliga medlemmars fullmäktige 2015 
 
 
 
 
 
 Diarienummer 
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   KS 0250/13 
 
§ 212 forts. 
 
Avveckling av regionförbundet från och med 1/1 2015 
 

- Avveckling av regionförbundet inleds 1/1 2015 genom att regionförbundet 
Gävleborg träder i likvidation 

- Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen 
- Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och 

redovisningshandlingar 
- Tillgångar fördelas enligt förbundsordningen 
- Slutredovisning delges förbundsmedlemmarna 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-15, § 305 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 10 december 2014  
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen juni 2014  
Kommunfullmäktiges protokoll 26 augusti 2013, § 142 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Landstinget Gävleborg 
Region Gävleborg 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

8 

 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 213 
 
Förslag till revidering av reglemente för kommunens revisorer avseende 
antal ledamöter 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Paragraf 1 i Reglemente för kommunens revisorer revideras enligt följande: 
 
Kommunen har fem revisorer 
 
Sammanfattning 
 
I valberedningen har frågan om att minska antalet revisorer från sju till fem 
väckts. 
 
Revisorernas reglemente reglerar hur många revisorer kommunen ska ha. En 
revidering av reglementet måste därför göras. 
 
Valberedningen hanterade frågan 26 november 2014, § 3 och föreslår att antalet 
ledamöter ska vara oförändrat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 280 
Valberedningens protokoll 26 november 2014, § 3 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 18 november 2014  
Förslag till reviderat reglemente 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Malin Ängerå (S), Markus Evensson (S) och László Gönczi (MP): Bifall till 
valberedningens förslag att antalet ledamöter ska vara oförändrat. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för Malin Ängerå m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 213 forts. 
 
Förslag till revidering av reglemente för kommunens revisorer avseende 
antal ledamöter 
 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 18 Ja-röster mot 17 Nej-röster, 6 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Revisorerna  
Författningssamling  
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 214 
 
Förslag till revidering av reglemente och arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018 med avsikt att införa 
andre vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Förslaget avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att utvidga presidierna i utbildningsnämnden respektive 
omsorgsnämnden med andre vice ordföranden. Syftet är att vidga och fördjupa 
presidiernas och nämndernas arbete. 
 
De nya posterna föreslås arvoderas på årsbasis med 5% av arvodet till riksdags-
ledamot, liksom redan görs med vice ordförande. Därutöver har andre vice ord-
förande rätt till förlorad arbetsförtjänst. Storlek på sådan ersättning är beroende av 
aktiviteten. 
 
I Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 
2014-2018 återfinns för närvarande ej de aktuella posterna varför en revidering 
måste göras. Revidering föreslås endast de föreslagna nya posterna. I övrigt är 
reglementet och arvodesbestämmelserna oförändrade. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 27 november 2014, § 281 att reglemente och 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018 
revideras innebärande att andre vice ordförande införs i utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 281 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 18 november 2014  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C) och Leif Hansen (SRD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Torsten Hellström (M), Anne Hamrén (S), Malin Ängerå (S), Ingalill Fahlström 
(MP), Marie-Louise Hellström (M) och László Gönczi (MP): Avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 214 forts. 
 
Förslag till revidering av reglemente och arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Ljusdals kommun 2014-2018 med avsikt att införa 
andre vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för Torsten Hellströms m fl 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 22 Nej-röster mot 19 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 
förslaget. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 215 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 med avsikt att genomföra en höjning av arvodet för 
ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun  
 2014-2018 revideras innebärande att arvodet för ordförande i samhällsutveck- 
 lingsutskottet höjs till 30%.   
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att från 2015 höja arvodet för ordförande i samhällsutveck-
lingsutskottet  till 30% på årsbasis av arvodet till riksdagsledamot.  
 
I Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun 
2014-2018 återfinns för närvarande ej den aktuella posten varför en revidering 
måste göras. Revidering föreslås endast den föreslagna nya posten. I övrigt är 
reglementet och arvodesbestämmelserna oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 284 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 24 november 2014  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP) och Malin Ängerå (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller Lars Molins yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst Lars Molins yrkande, Nej-röst för László Gönczis m fl yrkande. 
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 Diarienummer 
   KS 0365/12 
 
§ 215 forts. 
 
Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals 
kommun 2014-2018 med avsikt att genomföra en höjning av arvodet för 
ordföranden i samhällsutvecklingsutskottet 
  
Omröstningsresultat 
 
Med 22 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins yrkande. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling 
Anette Swed/Ann-Charlotte Jonsson  
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 Diarienummer 
     
 
§ 216 
 
Förslag till utvidgning av styrelse i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 
Servicehus 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1.  Förslaget avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Initiativ har tagits för att utvidga styrelsen för AB Ljusdalshem från nuvarande 
fem till sju ledamöter. Samtliga utses av kommunfullmäktige. Förändringen är i 
enlighet med gällande bolagsordning och kan genomföras i samband med bolagets 
kommande årsstämma. 
 
Ur bolagsordning: Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter samt 
lägst tre och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 
Ljusdals kommun för tiden från årsstämma till nästa årsstämma.  Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 282 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 18 november 2014 
Bolagsordning för AB Ljusdalshem, antagen 29 maj 2006 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP) och Malin Ängerå (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Lars Molins m fl yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Lars Molins m fl yrkande, Nej-röst för Malin Ängerås m fl yrkande.  
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§ 216 forts. 
 
Förslag till utvidgning av styrelse i AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 
Servicehus 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 20 Nej-röster mot 19 Ja-röster, 2 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat bifalla Malin Ångerås m fl yrkande.  Se separat 
omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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   KS 0204/14 
 
§ 217 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget om att införa en länsgemensam färdtjänsttaxa och att egenavgiften för  
 färdtjänstresa sänks med 10 kronor per resa godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet har fått ett uppdrag av politiska rådet för 
kollektivtrafik att utreda frågan om införande av rabattsystem i färdtjänsten. Huvudfrågan är 
om länets kommuner och X-trafik kan enas om en modell för rabattsystem inom en snar 
framtid. Samtliga kommuner och X-trafik ställde sig positiva till att arbeta med frågan. 
  
Samrådsgruppen har kommit fram till att oavsett vilken typ av rabattsystem man enas om 
kommer det att innebära stora administrativa förändringar. Därför kan ett rabattsysten inte 
införas på kort sikt utan måste vara en del i det långsiktiga samarbetet i länet vad gäller frågor 
om färdtjänst. 
 
Samrådsgruppen har nu arbetat fram ett förslag på en generell sänkning av taxan med 10 
kronor/zon, som redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet som enades om att ett 
gemensamt förslag till ny färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning ska lämnas till 
kommunerna för ställningstagande och beslut. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015. Sänks taxan med 10 kronor/resa så skulle det för Ljusdals kommun innebära en 
kostnadsökning på cirka 78000 kronor. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor skrivelse till länets kommuner undertecknad av 
Ann-Marie Segerholm (ordförande):  
” På initiativ från kommunstyrelsen i Gävle gav politiska samrådet för kollektivtrafikfrågor, 
vid sitt möte i oktober 2013, ett uppdrag till samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i 
länet att utreda frågan om införande av rabattsystem i färdtjänsten, Huvudfrågan var: “Kan 
länets kommuner och X-trafik, Landstinget Gävleborg enas om en modell för rabattsystern 
inom en snar framtid?”. Samtliga kommuner i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg 
ställde sig positiva till att arbeta med frågan. 
 
Under hösten 2013 och våren 2014 har kommunerna tillsammans med X-trafik, Landstinget 
Gävleborg diskuterat frågeställningar kring införande av ett rabattsystem. Gruppen har i sitt 
arbete kommit fram till att oavsett vilken typ av rabattsystem man enas om kommer det att 
innebära stora administrativa förändringar. Det kommer även att behövas en utveckling av de 
administrativa system som X-trafik förvaltar. Ett rabattsystem kan därför inte införas på kort 
sikt utan måste vara en del i det långsiktiga samarbetet i länet vad galler frågor om färdtjänst.  
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§ 217 forts. 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
Kommunerna i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ser det som en ytterst viktig fråga 
att ha en samsyn i länet vad det galler taxefrågor i färdtjänsten. Man tycker också att det på 
sikt är viktigt att färdtjänsttaxan får en liknande konstruktion som i den allmänna 
kollektivtrafiken. Den kommande upphandlingen av transporter för färdtjänst är en annan 
påverkansfaktor i taxefrågan. Nu pågar även ett arbete med en ny prisstrategi för den 
allmänna kollektivtrafiken vilket också talar för att i nuläget avvakta med frågan om införande 
av ett rabattsystem. 
 
En fråga som gruppen har ställt sig är om ett rabattsystem är något som ska gynna det fåtal 
resenärer som reser ofta eller om del ska vända sig till samtliga resenärer. Nuvarande taxa 
utgår från ombordstigningspriset för kontanter i kollektivtrafiken. man vill minska 
kontanthanteringen på bussarna är det priset av naturliga skäl högt, vilket medför att 
färdtjänsttaxan också blir hög. 
 
Samrådsgruppens arbete, med förslag på en generell sänkning av taxan med 10 kr/zon, 
redovisades i februari 2014 för det politiska samrådet. Politiska samrådet ställde sig positiva 
till förslaget och överlämnade till varje kommun att hantera ärendet om en eventuell sänkning 
av taxan. 
 
Vid samrådsgruppens möte den 7 maj 2014 enades man om att ett gemensamt förslag till ny 
färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning ska lämnas till kommunerna för ställningstagande 
och beslut i varje kommun i Gävleborgs län. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015” 
 
 
Zon Nuvarande 

taxa vuxen 
Förslag efter 
sänkning med 
10kr./zon 

Sänkning 
% 

Nuvarande 
taxa ungdom 

Förslag 50% 
av  
vuxentaxan 
avrundat till 
närmsta 5 tal 

Sänkning     
% 

1 55 45 18% 30 25 17% 
2 65 55 15% 35 30 14% 
3 80 70 13% 40 35 13% 
4 95 85 11% 50 45 10% 
5 115 105 9% 60 55 8% 
6 130 120 8% 65 60 8% 
7 145 135 7% 75 70 7% 
8 160 150 6% 80 75 6% 
9 175 165 6% 90 85 6% 
10 210 200 5% 100 100 5% 
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 Diarienummer 
   KS 0204/14 
 
§ 217 forts. 
 
Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län 
 
För Ljusdals kommun innebär en sänkning av resenärens egenavgift med 10 kronor per resa  
en kostnadsökning på cirka 78.000 kr/år. Siffran grundar sig på antalet resor som gjordes 
2013, vilket var 7828 stycken. 
 
Ärendet har remitterats till Rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet 
för yttrande. Rådet för funktionshinderfrågor är positivt till förslaget. Kommunala 
pensionärsrådet valde att inte yttra sig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 277 
Rådet för funktionshinderfrågor 10 november 2014, § 18 
Kommunala pensionärsrådet 17 november 2014, § 29 
Omsorgsnämndens protokoll 24 september 2014, § 148 
Tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2014 
Förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län diarieförd 15 maj 2014 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S) och Marie-Louise Hellström (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att införa en länsgemensam färdtjänsttaxa och att egenavgiften för 
färdtjänstresa sänks med 10 kronor per resa godkänns. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
Landstinget Gävleborg 
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   KS 0266/13 
 
§ 218 
 
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg - Finsam 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg godkänns. 

 
2. Förslaget till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg 

godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting/region att 
samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans 
bildar parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska 
utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom 
samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma 
ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.  

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart 
bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie 
samverkansverksamhet. 
 
Antalet personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera 
parter uppskattas till fem procent av befolkningen på riksnivå, cirka 480 000 
personer. Motsvarande siffra för länet är cirka 14 000 personer.  
 
Att samordna rehabiliteringsinsatserna i länet är en mycket angelägen uppgift för 
att klara uppdraget att förbättra förmågan till förvärvsarbete och öka livskvaliteten 
hos berörda personer/målgrupper. I intervjuer och genom den remissomgång som 
genomfördes under 2013 framgår att det finns en stark vilja hos samtliga berörda 
parter att starta ett samordningsförbund i Gävleborgs län. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014,§ 276 
Allmänna utskottets protokoll 4 november 2014, § 146 
Omsorgsnämndens protokoll 22 oktober 2014, § 163 
Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2014  
Förslag till fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg 9 
oktober 2014  
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborgs län, Finsam 8 oktober 2014 
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§ 218 forts. 
 
Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg - Finsam 
 
Yrkanden  
 
Markus Evensson (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 
 
Beslutexpediering 
Akt 
Landtinget Gävleborg (skannat beslut) 
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§ 219 
 
Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och 
förvaltning samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik 
och Jonas Jonssons minne, Olof Anderssons jordbruksfond och Per och 
Anna Wallins fond, räkenskaper och förvaltning, samt val av ordförande 
och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (5 ) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till revisorer väljs: 
 
Roland Bäckman (S) 
Pekka Kankare (M) 
Anna-Karin Cavallin (M) 
Inga-Lill Nyqvist (C) 
Barbro Keizer (MP) 
 
2. Till ordförande utses Roland Bäckman (S). 
 
3. Till vice ordförande utser Pekka Kankare (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 7 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Roland Bäckman (S) väljs till ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till revisorer. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Perssons yrkande 
om ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Undantag 
 
Revisor Roland Bäckman (S) ska undantas från revision av omsorgsnämndens 
verksamheter på grund av att han har redovisningsskyldighet för denna 
verksamhet inom kommunen. 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

22 

 
 
§ 219 forts. 
 
Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och 
förvaltning samt för granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik 
och Jonas Jonssons minne, Olof Anderssons jordbruksfond och Per och 
Anna Wallins fond, räkenskaper och förvaltning, samt val av ordförande 
och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (5 ) 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
PwC 
Anette Swed 
Förtroendemannaregister 
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§ 220 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2015-
2018 (15+15) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Mia Troedsson (M) 
Kennet Hedman (M) 
Ulf Nyman (C) 
Harald Noréus (FP) 
Jonny Mill (SRD) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Lars Björkbom (KD) 
Markus Evensson (S) 
Örjan Fridner (S) 
Stina Michelson (S) 
Anne Hamrén (S) 
Ingalill Fahlström (MP) 
Benny Bergström (SD) 
Lars G Eriksson (SD) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Allan Cederborg (M) 
Christer Sjöström (M) 
Victoria Andersson (M) 
Jaana Hertzman (C) 
Sören Görgård (C) 
Kenneth Forssell (V) 
Bertil Skoog (FP) 
Rolf Paulsson (SRD) 
Peter Engdahl (S) 
Per-Gunnar Larsson (S) 
Irene Jonsson (S) 
Björn Mårtensson (S) 
Kristoffer Hansson (MP) 
László Gönczi (MP) 
Mikael Olsson (SD) 
 
3. Till ordförande väljs Lars Molin (M). 
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§ 220 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2015-
2018 (15+15) 
 
 
4. Till 1:e vice ordförande väljs Yvonne Oscarsson (V). 
 
5. Till 2:e vice ordförande väljs Markus Evensson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 8 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S): Valberedningens förslag om att Tommy Borg (S) väljs till 
ersättare ändras till Peter Engdahl (S). 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ledamöter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ersättare, inklusive Leif Perssons ändringsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
gällande ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 
 
Ordföranden upplyser vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
 
Omröstningsresultat 
 
Antalet avgivna röster är 41. Samtliga valsedlar är giltiga. 
 
Lars Molin får 25 röster. 16 röster är blanka. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat välja Lars Molin till ordförande i 
kommunstyrelsen. 
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§ 220 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande för mandatperioden 2015-
2018 (15+15) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
gällande 1:e vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
gällande 2:e vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

26 

 Diarienummer 
     
 
§ 221 
 
Val av ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per Olov Persson (M) 
John Nyman (C) 
Lasse Bergqvist (FP) 
Tommy Borg (S) 
Manne Wallström (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Erik Noresten (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Conny Englund (SRD) 
Anita Haglund (S) 
Lena Svahn (MP) 
 
3. Till ordförande väljs Per Olov Persson (M). 
 
4. Till vice ordförande väljs Tommy Borg (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 8 
 
Yrkanden 
 
Lars Björkbom (KD) meddelar att valberedningens förslag om att välja Sylvia 
Olsson (KD) till ersättare utgår. 
 
Leif Hansen (SRD) yrkar att Conny Englund (SD) väljs till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ledamöter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
inklusive Leif Hansens yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
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§ 221 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare i myndighetsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (5+5) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Myndighetsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
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§ 222 
 
Val av ledamöter och ersättare till omsorgsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande mandatperioden 2015-2018 (11+11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs:  
 
Kennet Hedman (M) 
Victoria Andersson (M) 
Helena Brink (C) 
Tommy Olsson (C) 
Maud Jonsson (FP) 
Maria Sellberg (V) 
Per-Gunnar Larsson (S) 
Vanja Isaksson (S) 
Ove Schönning (S) 
László Gönczi (MP) 
Stefan Andersson (SD). 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Desiré Eriksson (M) 
Maria Molin (M) 
Jörgen Brink (C) 
Kai Junfors (FP) 
Ingela Gustavsson (V) 
Kevin Mill (SRD) 
Birgitta Ekh (S) 
Mostafa Touil (S) 
Mattias Hedin (S) 
Matilda Almeflo (MP) 
Mikael Olsson (SD) 
 
3. Till ordförande väljs Helena Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs László Gönczi (MP). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 10 
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§ 222 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare till omsorgsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande mandatperioden 2015-2018 (11+11) 
 
Yrkanden 
  
Leif Hansen (SRD): Valberedningens förslag om att Gunnar Persson (SRD) väljs 
till ersättare ändras till Kevin Mill (SRD) 
 
Valberedningen har nominerat namn till en ordförande, en 1:e vice ordförande och 
en 2:e vice ordförande. Kommunfullmäktige har dock under ett tidigare ärende 
under sammanträdet avslagit kommunstyrelsens förslag om att införa en andre 
vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 
 
Kennet Hedman (M) drar därför tillbaka sin kandidatur som 1:e vice ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ledamöter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ersättare inklusive Leif Hansens ändringsyrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja László Gönczi 
till vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Omsorgsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 223 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018 (11+11) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Allan Cederborg (M) 
Nathalie Häll (M) 
Ingrid Olsson (C) 
Mia Sparrow (FP) 
Mikael Sellberg (V) 
Marie Mill (SRD) 
Stina Michelson (S) 
Lars Engström (S) 
Anne Hamrén (S) 
Kristoffer Hansson (MP) 
Anton Ring Hedman (SD) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Victoria Andersson (M) 
Christina Sundell (M) 
Ann-Christin Svedman (C) 
Monika Ingerhed (C) 
Suzanne Blomqvist (FP) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Kjell Nilsson (S) 
Irene Jonsson (S) 
Ronnie Karlsson (S) 
Lena Svahn (MP) 
Radislav Majstorovic (SD) 
 
3. Till ordförande väljs Allan Cederborg (M). 
 
4. Till vice ordförande väljs Stina Michelsson (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 11 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

31 

 
 
§ 223 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018 (11+11) 
 
Valberedningen har nominerat namn till en ordförande, en 1:e vice ordförande och 
en 2:e vice ordförande. Kommunfullmäktige har dock under ett tidigare ärende 
under sammanträdet avslagit kommunstyrelsens förslag om att införa en andre 
vice ordförande i omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 
 
Bertil Skoog (FP) meddelar därför att partiet drar tillbaka förslaget om att välja 
Mia Sparrow till 1:e vice ordförande. 
 
Yrkanden 
 
Malin Ängerå (S): Stina Michelsson (S) väljs till vice ordförande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ledamöter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ersättare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Stina Michelson 
till vice ordförande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 224 
 
Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden samt 
ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (3+3) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Fredrik Röjd (M) 
Nils Jacobsson (C) 
Kurt Ericsson (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kennet Hedman (M) 
Bengt Nyström (FP) 
Matilda Almeflo (MP) 
 
3. Till ordförande väljs Fredrik Röjd (M). 
 
4. Till vice ordförande väljs Kurt Ericsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 11 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Matilda Almeflo (MP) ska väljas till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ledamöter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ersättare inklusive László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till ordförande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
till vice ordförande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 224 forts. 
 
Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden samt 
ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 (3+3) 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Överförmyndarkontoret Bollnäs 
Förtroendemannaregistret 
Anette Swed 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 225 
 
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
valnämnden mandatperioden 2015-2018 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per Olov Persson (M) 
Maj-Britt Tönners (C) 
Maud Jonsson (FP) 
Peter Engdahl (S) 
Manne Wallström (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Ingela Gustavsson (V) 
Ulla Grönstedt (C) 
Jan Nordlinder (S) 
Kristoffer Hansson (MP) 
 
3. Till ordförande väljs Maj-Britt Tönners (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 13 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Valnämnden 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 226 
 
Val av ombud att föra kommunens talan i folkbokföringsärenden (3 st) 
mandatperioden 2015-2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Till ombud väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Markus Evensson (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 14 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Skattemyndigheten 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 227 
 
Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål för 
mandatperioden 2015-2018 (3 st) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ombud väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Markus Evensson (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 15 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Skattemyndigheten  
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 228 
 
Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (tätortsförhållanden) 
mandatperioden 2015-2018 (4 st) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ombud väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Markus Evensson (S) 
Manne Wallström (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens prototokoll 2 december 2014, § 15 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten  
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 229 
 
Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar (jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor) mandatperioden 2015-2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ombud väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Markus Evensson (S) 
Manne Wallström (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 20 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens protokoll. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Länsstyrelsen 
Lantmäterimyndigheten 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 230 
 
Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra Kapellags 
jordägare mandatperioden 2015-2018 (1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ombud väljs Jan Eliasson (V). 
 
2. Till ersättare väljs Tommy Olsson (C). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 18 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Hamra Kapellags jordägare 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 231 
 
Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra skifteslag 
mandatperioden 2015-2018 (1+1) 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Jan Eliasson (V) väljs till ombud. 
 
2. Tommy Olsson (C) väljs till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 20 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Hamra Skifteslag 
Förtroendemannaregister 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 232 
 
Val av ombud och ersättare till sammanträden med Ljusnan-Voxnan 
vattenvårdsförbund mandatperioden 2015-2018 (1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ombud väljs Jonny Mill (SRD). 
 
2. Till ersättare väljs Kennet Hedman (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 19 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

42 

 Diarienummer 
     
 
§ 233 
 
Val av ombud och ersättare vid stämmor vid HSB Gävleborg 
mandatperioden 2015-2018 (1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Yvonne Oscarsson (V) väljs till ombud. 
 
2. Allan Cederborg (M) väljs till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 21 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
HSB Gävleborg 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 234 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Närljus för 
mandatperioden 2015-2018 (3+3) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Markus Evensson (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Jaana Hertzman (C) 
Harald Noréus (FP) 
Sune Frost (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 22 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Närljus 
Förtroendemannaregister 
Anette Swed 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 235 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stenegård samt 
val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 
(7+7) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Erik Nygren (M) 
Nathalie Häll (M) 
Bertil Skoog (FP) 
Mikael Sellberg (V) 
Peter Engdahl (S) 
Ann Fredriksson (S) 
Radislav Majstorovic (SD) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Per Olov Persson (M) 
Allan Cederborg (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Nils Jacobsson (C) 
Britta Wing (S) 
Kjell Nilsson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M). 
 
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 23 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Stiftelsen Stenegård 
Förtroendemannaregister, Anette Swed 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 236 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus 
samt val av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 (7+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet bordläggs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 24 
 
Kommunfullmäktige beslutade i ett tidigare ärende under sammanträdet att avslå 
kommunstyrelsens förslag till utvidgning av styrelsen i AB Ljusdalshem. 
 
Ordföranden föreslår därför att ärendet bordläggs. 
 
Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 237 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem samt val 
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet bordläggs. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 25 
 
Kommunfullmäktige beslutade i ett tidigare ärende under sammanträdet att avslå 
kommunstyrelsens förslag till utvidgning av styrelsen i AB Ljusdalshem. 
 
Ordföranden föreslår därför att ärendet bordläggs. 
 
Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
    
§ 238 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem 
samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-
2018 (9+9) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Erik Nygren (M) 
Allan Cederborg (M) 
Harald Noréus (FP) 
Oscar Jonsson (V) 
Thomas Wandel (SRD) 
Maria Andersson (S) 
Inger Isaksson Granqvist (S) 
Sune Frost (MP) 
Benny Bergström (SD) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Stig Lövkvist (M) 
Erik Noresten (M) 
Bertil Skoog (FP) 
Maj-Britt Tönners (C) 
Else-Marie Andersson (KD) 
Kjell Nilsson (S) 
Mostafa Touil (S) 
Lena Svahn (MP) 
Anton Ring Hedman (SD) 
 
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M). 
 
4. Till vice ordförande väljs Maria Andersson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 26 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt, De valda, Stiftelsen Ljusdalshem, Förtroendemannaregister, Anette Swed 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 § 239 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof Anderssons 
jordbruksfond (3+3) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Stefan Olsson (C) 
Per Olov Persson (M) 
Birgitta Ekh (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Erik Noresten (M) 
Ulf Forsberg (V) 
Peter Engdahl (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 31 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Olof Anderssons jordbruksfond 
Förtroendemannaregister 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 240 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Anders och Jonas Persson 
i Uvås jordbruksfond ( 3+3) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Mia Troedsson (M) 
Eva Björkbom (KD) 
Peter Engdahl (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Per Olov Persson (M) 
Agnes Wilhelmsdotter (C) 
Birgitta Ekh (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 32 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Anders och Jonas Persson i Uvås jordbruksfond 
Förtroendemannaregister 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 241 
 
Val av ledamöter i styrelsen för stiftelsen Erik och Jonas Jonssons 
minne, Järvsö. (4) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Per Olov Persson (M) 
Ingela Gustavsson (V) 
Jan Nordlinder (S) 
Peter Engdahl (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens  protokoll 2 december 2014, § 237 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens protokoll. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Erik och Jonas Jonssons minne 
Förtroendemannaregister 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 242 
 
Val av ledamot i styrelsen för syskonen Per och Anna Wallins fond (1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamot väljs Christer Sjöström (M). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 34 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den valde 
Per och Anna Wallins fond 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 243 
 
Val av ledamöter och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
(Ljusdalsbygdens museum ) för år 2015. (2+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Maria Molin (M) 
Anne Hamrén (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 35 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
Anette Swed 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 244 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Albert Vikstens 
donationsfond samt sammankallande för mandatperidoden 2015-2018 
(5+2) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs:  
 
Fredrik Röjd (M) 
Niklas Karlsson (V) 
Ann-Christine Svedman (C) 
Leif Persson (S) 
Per-Gunnar Larsson (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Christer Sjöström (M) 
Ann-Britt Ekh (S) 
 
3. Fredrik Röjd (M) väljs till sammankallande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 36 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Albert Vikstens donationsfond 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

54 

 Diarienummer 
     
 
§ 245 
 
Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för mandatperioden 2015-
2018 (2+2) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Lars Molin (M) 
Markus Evensson (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Yvonne Oscarsson (V) 
László Gönczi (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 37 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): László Gönczi (MP) väljs till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
inklusive László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Hälsingerådet 
Förtroendemannregister 
Anette Swed 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 246 
 
Fastställande av gruppledare och ersättare från 1 januari 2015-14 
oktober 2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Följande gruppledare fastställs: 
 
Kennet Hedman (M) 
Helena Brink (C) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Harald Noréus (FP) 
Leif Hansen (SRD) 
Lars Björkbom (KD) 
Benny Bergström (SD) 
Markus Evensson (S) 
László Gönczi (MP) 
 
2. Följande ersättare till gruppledarna fastställs: 
 
Allan Cederborg (M) 
Ulf Nyman (C) 
Bertil Skoog (FP) 
Kenneth Forssell (V) 
Sylvia Olsson (KD) 
Marie Mill (SRD) 
Stina Michelson (S) 
Lars G Eriksson (SD) 
Kristoffer Hansson (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 38 
 
Yrkanden 
 
Kenneth Forssell (V) yrkar att Kenneth Forssell fastställs till ersättare. 
 
Leif Hansen (SRD) yrkar att Marie Mill (SRD) fastställs till ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag 
inklusive Kenneth Forssells och Leif Hansens yrkanden. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 246 
 
Fastställande av gruppledare och ersättare från 1 januari 2015-14 
oktober 2018 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister  
Anette Swed 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 247 
 
Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Inköp Gävleborg för 
mandatperioden 2015-2018 (1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Lars Molin (M) väljs till ledamot. 
 
2. Kennet Hedman (M) väljs till ersättare. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 39 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Inköp Gävleborg 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 248 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt 
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 40 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Energi AB 
Förtroendemannaregister 
 
 

 
 



 PROTOKOLL 
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59 

  
     
 
§ 249 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB 
samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 41 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Energiföretag AB 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 250 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning 
AB från bolagsstämma 2015 till bolagsstämma 2016 (2+2) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Björn Brink (C) 
Bo Hedin (S) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 42 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Energiförsäljning AB 
Förtroendemannaregister 
 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 Diarienummer 
     
 
§ 251 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt 
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 43 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusnet AB 
Förtroendemannaregister 
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§ 252 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB 
samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 (5+5) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 44 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Renhållning AB 
Förtroendemannaregister 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 253 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt 
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 45 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Vatten AB 
Förtroendemannaregister 
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§ 254 
 
Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt val 
av ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2015 till 
bolagsstämma 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs: 
 
Jan Hedlund (M) 
Björn Brink (C) 
Stig Andersson (V) 
Bo Hedin (S) 
Kristoffer Kavallin (MP) 
 
2. Till ersättare väljs: 
 
Kjell Israelsson (M) 
Mats Nygårdh (FP) 
Hans Olov Wernersson (SRD) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ove Schönning (S) 
 
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C). 
 
4. Till vice ordförande väljs Bo Hedin (S). 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 46 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Ljusdal Elnät AB 
Förtroendemannaregister 
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§ 255 
 
Val av ledamot och ersättare till Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
(1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamot väljs Allan Cederborg (M).  
 
2. Till ersättare väljs Stina Michelson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 47 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Hälsingeutbildning ekonomisk förening 
Förtroendemannaregister 
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§ 256 
 
Val av ombud till föreningsstämma Hälsingeutbildning ekonomisk 
förening (1+1) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet bordläggs. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 48 
 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 
 



 PROTOKOLL 
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§ 257 
 
Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2015 (12) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till nämndemän väljs: 
 
Allan Cederborg (M) 
Fredrik Röjd (M) 
Ingela Gustavsson (V) 
Jörgen Brink (C) 
Berit Wikström (FP) 
Elisabeth Collin (SRD) 
Eva Björkbom (KD) 
Eva Steen Andreasen (S) 
Roger Edäng (S) 
Irene Jonsson (S) 
Linda Danung (MP) 
Lars G Eriksson (SD) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 49 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hudiksvalls tingsrätt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
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§ 258 
 
Val av huvudmän vid Hudiksvalls sparbank mandatperioden 2015-2018 
(2) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till huvudmän väljs: 
 
Erik Nygren (M) 
Björn Mårtensson (S) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 50 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Hudiksvalls sparbank 
De valda 
Förtroendemannaregister 
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 Diarienummer 
     
 
§ 259 
 
Fastställande av revisions- och ansvarsberedning mandatperioden 2014-
2018 (3 st) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Följande revisions- och ansvarsberedning fastställs: 
 
Björn Brink (C)  
Annelie Wallberg (S) 
Erik Nygren (M) 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 51 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
 
 



 PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2014-12-15 
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 Diarienummer 
     
 
§ 260 
 
Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och 
nämnder 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för de  
 val av styrelser och nämnder som förrättas av kommunfullmäktige 15  
 december 2014: 
 
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partigruppsordning: 
 
(M) (M), (C), (FP), (KD), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 
(C) (C), (M), (FP), (KD), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 
(FP) (FP), (M), (KD), (C), (V), (SRD), (MP), (S), (SD) 
(V) (V), (C), (FP), (M), (KD), (SRD), (S), (MP), (SD) 
(KD) (KD), (FP), (C), (M), (V), (SRD), (S), (MP), (SD) 
(SRD) (SRD), (M), (V), (KD), (FP), (C), (S), (MP), (SD) 
(S) (S), (MP), (FP), (M), (C), (V), (KD), (SRD), (SD) 
(MP) (MP), (S), (SRD), (KD), (M), (V), (FP), (C), (SD) 
(SD) (SD), (SRD), (KD), (MP), (FP), (M), (C), (S), (V) 
 
Beslutsunderlag 
 
Valberedningens protokoll 2 december 2014, § 52 
 
Miljöpartiet har valt att inte ta med Sverigedemokraterna i inkallandeordningen. 
Ordföranden hävdar att samtliga partier ska ingå i inkallandeordningen. 
 
Yrkanden 
 
Leif Hansen (SRD): Samtliga partier ska ingå i inkallandeordningen. 
 
László Gönczi (MP): Avslag på Leif Hansens yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller Leif Hansens yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
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§ 260 
 
Ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i styrelser och 
nämnder 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Leif Hansens yrkande, Nej-röst för László Gönczis yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 22 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutar bifalla Leif 
Hansens yrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämndsekreterarna 
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 Diarienummer 
   KS 0014/14 
 
§ 261 
 
Reviderade budgetramar 2015-2017 utifrån ändrad internränta 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Internräntan sänks från 3,2 procent till 2,5 procent för åren 2015-2017. 

 
2. Budgetramarna för nämnderna revideras totalt med -2 258 000 kronor för 

2015-2017 och fördelas: 
• Kommunstyrelsen -329 000 kronor 
• Utbildningsnämnden -1 865 000 kronor 
• Omsorgsnämnden -64 000 kronor 

 
3. Resultatbudget (Finansen) för 2015-2017 revideras för lägre intäkter med -

2 258 000 kronor. 
 
Sammanfattning  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) föreslår en sänkning av internräntan för 
kommuner 
och landsting från 3,2 procent till 2,5 procent. 
 
Inför budgetarbetet 2015 föreslog SKL en höjning av internräntan från 2,5 procent 
till 3,2 procent, vilket också ingick i kommunens budgetdirektiv för budget 2015-
2017. Nu föreslår SKL att internräntan sätts till 2,5 procent, vilket är samma nivå 
som 2014. 
 
Internräntan används för att sätta en räntekostnad på investeringar internt för 
förvaltningarna. En sänkning av internräntan innebär att kostnaderna för 
förvaltningarna minskar, men samtidigt att intäkterna centralt minskar lika 
mycket. Sammantaget blir det ett nollsummespel för kommunen. Det som 
däremot måste ändras är att när kostnaderna för förvaltningarna minskas måste 
budgetramarna minskas lika mycket. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 4 december 2014, § 296 
Allmänna utskottets protokoll 2 december 2014, § 163 
Ekonomichefens skrivelse 1 december 2014 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomienheten 
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 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 262 
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ärendet bordläggs. 
 
Sammanfattning  
 
Med syfte att förstärka det politiska arbetet om jämställdhet har politiska initiativ 
tagits för att en särskild beredning under fullmäktige ska få i uppdrag att fördjupa 
arbetet inom området från 2015. Vidare önskas ett säkerställande av att de 
åtaganden kommunen gjort då man anslutit sig till Jämställdhetsdeklarationen 
CMR fullgörs. 
 
Beredningens storlek har föreslagits till fem ordinarie ledamöter.  
 
Om beredningen sammanträder till exempel sex gånger per år beräknas kostnaden 
till trettio gånger halvdags arvode samt förlorad arbetsinkomst för ledamöterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 282 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 november 2014   
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0467/14 
 
§ 263 
 
Motion från Markus Evensson (S) om att initiera ett arbete för att införa 
ett ledningssystem för kvalitet gemensamt för alla kommunens 
förvaltningar. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Markus Evensson (S) yrkar i motion inkommen 15 december att Ljusdals 
kommun initierar ett arbete för att inför ett ledningssystem för kvalitet gemensamt 
för alla kommunens förvaltningar. 
 
Markus Evensson skriver i motionen att Ljusdals kommuns förvaltningar idag 
leder, planerar, kontrollerar, följer upp och utvärderar sina verksamheter för att 
eftersträva bästa möjliga kvalitet är en självklarhet. Det som saknas är ett 
gemensamt arbete där vi eftersträvar bättre kvalitet på ett övergripande och 
systematiskt sätt genom hela koncernen Ljusdals kommun. 
 
 
Beslutexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen  
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 Diarienummer 
   KS 0465/14 
 
§ 264 
 
Avsägelse från Irene Jonsson (S) som lekmannarevisor samt övriga 
revisorsuppdrag i Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Irene Jonsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
Sammanfattning 
 
Irene Jonsson (S) begär entledigande från sina uppdrag som lekmannarevisor samt övriga 
revisorsuppdrag i Ljusdals kommun. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Irene Jonsson 
Förtroendemannaregister 
Revisorerna  
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 Diarienummer 
   KS 0451/14 
 
§ 265 
 
Medborgarförslag om att kommunledningen medverkar i kvartalmöten 
med Ramsjö Bygderåd 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår att kommunalråd eller kommunchef medverkar vid kvartalsmöten med 
Ramsjö Bygderåd, samt att delegat för kommunens nämnder och styrelser snarast 
tar kontakt med bygderådet vid ärenden som rör Ramsjöbygden. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 266 
 
Medbogarförslag gällande neddragningar för Los bibliotek 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Beslutanderätten i medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren 
föreslår, mot bakgrund av nu planerade neddragningar för Los bibliotek, att 
 

1. Ljusdals kommunfullmäktige beslutar göra proportionellt lika stora 
neddragningar på övriga bibliotek inom kommunen. 

Eller 
 

2. Kommunens utvecklingsstrategi (Ljus) ändras till att stämma med 
kommunens förfarande. 

 
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige har nyligen antagits. I den står att rör 
medborgarförslaget ett ärende som ligger inom kommunstyrelsens eller en 
nämnds ansvarsområde kan fullmäktige överlåta till styrelsen eller nämnden att 
besluta i frågan utom i de fall som anges i kommunallagen 3 kap.9 § (ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen). 
 
Ordföranden föreslår därför att beslutanderätten i detta medborgarförslag 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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