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 Ersättare 

Karin Jansson (MP) 

Fredrik Röjd (LB) 

Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Maria Molin (M) och Ove Schönning (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-12-20, kl 16:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 147-194 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Maria Molin  och Ove Schönning    
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-12-17 

Datum för anslags upprättande 2018-12-21 

Datum för anslags nedtagande 2019-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

 

Kungörelse av sammanträdet 
 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 7 december 2018. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 7 december i 2018 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 

laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

avsägelse, motion och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

 Kommunstyrelsen har på delegation fattat beslut om följande tre 

medborgarförslag: 

- Medborgarförslag gällande julgåvorna till anställda på Ljusdals 

kommun. Dnr 00051/2018 

- Medborgarförslag om att röja upp och återställa den utsikts- och 

rastplats som tidigare funnits vid Forsnäset. Dnr 00505/2015 

- Medborgarförslag med önskemål om farthinder samt 

hastighetsbegränsning vid Gärdeåsskolan. Dnr 00261/2018 

 Länsstyrelsen har utsett Bertil Asplund (S) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige. Anna Korableva (S) har utsetts till ny 

ersättare. Charlotte Michaelsen (SD) har utsetts till ny ledamot i 

kommunfullmäktige och Mats Markusson (SD) och Johan Wall 

(SD) har utsetts till nya ersättare.  

 

100-årsjubileum av svensk demokrati och allmän rösträtt 

 

Ordföranden meddelar att det idag är på dagen hundra år sedan riksdagen fattade 

principbeslutet om allmän och lika rösträtt. Beslutet, som nu firas, togs vid en urtima- 

extra- riksdag 1918. Det första beslutet i den ordinarie riksdagen togs i maj 2019. Det 

andra grundlagsbeslutet togs 1921, då också det första fullt demokratiska riksdagsvalet 

genomfördes den 12 september. Redan 1918 togs dock också beslut om kvinnlig rösträtt i 

den kommunala valen 1919. 

 

Ledamöternas korta frågor 
 

Bodil Eriksson (LB) frågar om kommunfullmäktige har fattat beslut gällande 

demensboende på Östernäs. 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar att någon sådant beslut 

inte är fattat. 
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Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor ställs. 
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§ 147 Dnr 00470/2018  

Upplåning för bibehållen betalningsberedskap 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Nya lån ska upptas och/eller checkräkningskrediten höjas med maximalt  

    50 miljoner kronor.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens likviditet är för närvarande ansträngd. Av en beviljad kredit på 

100 miljoner kronor är närmare 89 miljoner kronor utnyttjat per 2018-11-12 

varav kommunens andel utgör 93,5 miljoner kronor. Ljusdal Energi och 

Ljusdalshem med dotterbolag bidrar med ett positivt saldo på 4,5 miljoner 

kronor netto och kvar att utnyttja utgör följaktligen drygt 11 miljoner kronor. 

Utöver checkräkningskrediten har kommunen en likvid behållning hos 

SBAB på 20 miljoner kronor. Totalt tillgängliga likvida medel utgör därmed 

drygt 31 miljoner kronor per 2018-11-12. 

 

Koncernbolagen är instruerade att inte belasta checkräkningskrediten för 

finansiering av investeringar utan uppta andra lån för sådana behov. 

 

Föregående kalenderår (2017) var förändringen av likvida medel negativt 

med -43,8 miljoner kronor. Förutom negativt resultat på -13,5 miljoner 

kronor var nettoinvesteringarna drygt 34 miljoner kronor högre än 

avskrivningarna.  

 

Enligt den senast lagda prognosen kommer kommunen att redovisa en förlust 

på 23,1 miljoner kronor för 2018. Infrias prognosen för 2018 års invest-

eringar förväntas investeringsverksamheten belasta likviditeten med 32 

miljoner kronor. 

 

I räkenskaperna balanseras för närvarande fordran avseende kostnader för 

sommarens skogsbränder om 15,3 miljoner kronor. Förutsatt att MSB 

respektive Länsstyrelsen i Jämtlands län godkänner kommunens ansökningar 

kommer regleringen avseende denna post att innebära ett positivt 

likviditetstillskott på 15,3 miljoner kronor. 
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Förutsatt att förändringen av rörelsekapitalet blir marginell förväntas 

förändringen av likvida medel därmed uppgå till -40 miljoner kronor för 

2018. 

 

I nuvarande statsfinansiella läge med negativ styrränta är räntebelastningen 

på checkräkningskrediten obetydlig för kommunen. Riksbanken, regeringen, 

SKL, Konjunkturinstitutet med flera prognosinstitut är dock överens om att 

dagens låga räntenivåer inte är bestående utan räntan kommer att stiga. För 

kommunen innebär högre räntekostnader minskat utrymme för drifts-

kostnader. Därtill ska lån förr eller senare amorteras vilket kräver ett positivt 

tillflöde av likviditet genom positivt resultat, minskade investeringar o.s.v. 

 

Kommunen behöver omgående stärka betalningsberedskapen genom att 

uppta lån. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige 

fattar beslut om att uppta nya lån och/eller höja checkräkningskrediten med 

maximalt 50 miljoner kronor.       

             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 215 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 november 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Kristoffer Hansson (MP) och Bodil Eriksson (L): Kommunstyrelsens förslag 

avslås. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Sören Görgårds m fl yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen för verkställande 
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§ 148 Dnr 00061/2015  

Intraprenad Ramsjö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Slutrapport, utvärdering och förstudie Los godkänns. 

 

2. Samordnad kommunal service i Ramsjö, Intraprenad Ramsjö, ska  

 fortsätta att bedrivas i enlighet med den modell som framarbetats i  

 projektform. Intraprenaden ges därmed möjlighet att genom avtal utföra  

 annan kommunal förvaltnings eller annat kommunalt bolags uppdrag.  

 

3. Huvudman för Intraprenad Ramsjö ska vara omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 29 februari 2016 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att införa samordnad kommunal förvaltning, fortsättningsvis kallat 

Intraprenaden,  i Ramsjö. Intraprenaden skulle bedrivas i projektform med 

slutdatum 31 december 2017. Detta förlängdes sedan till 31 augusti 2018.  

 

Intraprenaden har drivits i projektform, med projektledare, där 

kommunstyrelsen varit huvudman. Projektet har delvis finansierats via 

medel från Vinnova. Verksamhetsidén med Intraprenaden är att man genom 

avtal tar över driften för olika kommunala verksamheter. Intraprenaden 

bedriver äldreomsorg, kostproduktion med servering, bibliotek, 

ungdomsgård, barnomsorg samt utför tjänster åt fastighetsenheten, gata/park, 

Ljusdal Energi och Ljusdalshem. 

 

I slutrapporten för projektet kan man utläsa att Intraprenaden i många 

stycken varit lyckad. Man har utökat den lokala servicen till medborgarna 

genom att samverka och arbeta gränsöverskridande. Ekonomin är svårare att 

följa upp där vi inte ser några fördyringar för Intraprenaden under 

projekttiden men där det finns ökade kostnader för t ex kostenhet och 

utbildningsförvaltning. Detta ska då vägas mot den utökade servicen till 

Ramsjöborna samt andra positiva effekter som minskat resande, etc.  

 

En utvärdering har genomförts, daterad 16 maj 2018 där anställda och chefer 

i den kommunala organisationen fått yttra sig. Även Bygderådet i Ramsjö 
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har yttrat sig. Sammantaget är bilden av projektet positiv. Dock lyftes vissa 

svårigheter som man bör beakta vid en fortsättning av Intraprenaden. 

 

Intraprenaden har fram till 31 augusti 2018 bedrivits i projektform med 

anställd projektledare. Från 1 september 2018 är äldreomsorgens enhetschef 

i Ramsjö chef för Intraprenaden och har övergått till att bedrivas som 

ordinarie verksamhet.  

 

Utifrån de positiva delar som redovisas i slutrapporten och utvärderingen 

föreslås att verksamheten fortsatt ska bedrivas som Intraprenad och genom 

avtal driva andra verksamheter. Dock föreslås att det fortsättningsvis är 

omsorgsnämnden som är huvudman för Intraprenaden. Främst för att den 

absolut största delen av Intraprenaden är äldreomsorg men också för att 

kommunstyrelsen inte bör vara huvudman för äldreomsorg. T ex finns 

uppenbara problem när det gäller ledning, styrning och uppföljning. 

 

Under projektets tid kom även ett tilläggsuppdrag att genomföra en förstudie 

gällande Los. Sammanfattningsvis pekar förstudien på att ett förändrat 

arbetssätt, eller Intraprenad, skulle vara möjligt och troligen positivt att 

genomföra men att man under förstudien inte fann att det var rätt 

förutsättningar för det. Detta kan ändras över tid och då kan man mycket väl 

använda Intraprenaden i Ramsjö som modell.  

 

Ärendet har varit på remiss till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

 

Utbildningsnämnden yttrar sig angående drift av pedagogisk omsorg och 

fritidshem och att det är en dyr lösning för ett litet antal barn. Här bör 

parterna i samband med avtalstecknande försöka hitta lösningar som kan 

accepteras av berörda parter. För Ramsjö och för Nyhems 

omsorgsverksamhet är det av vikt att invånare och anställda kan finna 

närbelägen barnomsorg.  

 

Omsorgsnämnden yttrar sig positivt till att ta över huvudmannaskapet men 

lyfter också den ekonomiska verkligheten med fördyringar som hittills 

uppstått. I förslaget till budget 2019-2021 föreslås att nuvarande budgetram 

om 686 000 kronor gällande Intraprenaden i Ramsjö förs över från 

kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. Övriga ekonomiska mellanhavanden 

måste hanteras i avtalsskrivandet de olika parterna emellan.  

 

Kommunchefen föreslår att slutrapport, utvärdering och förstudie Los 

godkänns. Samordnad kommunal service i Ramsjö, Intraprenad Ramsjö, ska 

fortsätta att bedrivas i enlighet med den modell som framarbetats i 

projektform. Intraprenaden ges därmed möjlighet att genom avtal utföra 
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annan kommunal förvaltnings eller annat kommunalt bolags uppdrag. 

Huvudman för Intraprenad Ramsjö ska vara omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 217 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 20 november 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 15 november 2018, § 97 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 oktober 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2018, § 167 

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 22 oktober 2018 

 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Helena Brink (M), Jonny Mill (LB), Jenny Breslin (S), 

Kristoffer Hansson (MP) och Ronney Olsson (V): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

Intraprenaden Ramsjö 
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§ 149 Dnr 00085/2018  

Budget 2019, ELP 2020-2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunens budget 2019 med fördelning av ekonomiska ramar för 2019  

     samt ekonomisk långtidsplan för 2020-2021 godkänns. 

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny  

     styrmodell för Ljusdals kommun. 

 

3. Anslaget om 686 000 kronor gällande Intraprenad Ramsjö förs över från  

     kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2019 samt ELP 2020-2021 

Budget 2019-2021 föreslås med oförändrade ekonomiska ramar för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Förändringar i 

skatteintäkter och statsbidrag är reviderade i förslaget. Nuvarande budget för 

Intraprenad Ramsjö förs över från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden. 

 

Nuvarande styrmodell antogs av kommunfullmäktige 27 januari 2014. 

Styrmodellen utgår från den antagna visionen. Inom styrmodellen antog 

sedan kommunfullmäktige en Lokal utvecklingsstrategi (Ljus) för åren 2015-

2020. I utvecklingsstrategin antogs ett antal målområden och indikatorer som 

utgör de årliga fullmäktigemålen. För dessa mål antar kommunfullmäktige 

årligen nivåer för nästkommande års budget samt ELP. 

 

Utifrån att den lokala utvecklingsstrategin snart når sitt slutdatum samt att 

kommunfullmäktige antog nya mål inför 2019 bör hela styrmodellen 

inklusive målprocessen ses över. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 218 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 november 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 15 november 2018, § 98 

Omsorgsnämndens protokoll 31 oktober 2018, § 168 

Allmänna utskottets protokoll 9 oktober 2018, § 106 
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Yrkanden 

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

förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Ekonomienheten 

Nämnderna 
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§ 150 Dnr 00455/2018  

Ansökan från utbildningsnämnden om tillstånd för 
upphandling i en större skördarsimulator för medel ur 
Naturbruksprogrammets utvecklingspott 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Investering av skördarsimulator godkänns. 

 

2. Finansiering sker genom lånefinansiering för internleasing 5 år. 

 

3. Nämndens årliga kostnad för interleasing täcks genom successiv  

    upplösning av Naturbruksgymnasiets utvecklingsresurs.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har den 18 oktober 2018, § 85 fattat beslut om 

investering av skördarsimulator om totalt 700 000 kronor varav 600 000 

kronor avser simulator och 100 000 kronor avser kringutrustning till 

installation samt videoutrustning. Nämnden föreslår att kapitalkostnaderna 

för investeringen, det vill säga avskrivningar och internränta, finansieras 

genom att disponera medel ur kvarvarande utvecklingsresurs som 

Landstinget skapade i samband med att skolans huvudmannaskap övergick 

till kommunen. Investeringen är inte budgeterad och ska enligt gällande 

riktlinjer därför överlämnas till budgetberedningen för handläggning. 

 

Kommunens investeringar ska vara självfinansierade, det vill säga 

finansiering ska ske genom avskrivningar, försäljningar och årets resultat. 

Undantag och lånefinansiering kan medges för investeringar som är 

lönsamma, för investeringar som är långsiktiga och strategiska och som 

verkar för att uppfylla kommunens övergripande målsättningar samt för 

internleasing och investeringar i skogsmaskiner till Naturbruksgymnasiet. 

 

Med hänsyn till utbildningsnämndens beslut och förlag till finansiering samt 

kommunens riktlinjer för planering och finansiering av investeringar föreslås 

därför att lånefinansierad investering medges i form av internleasing på 5 år. 

Kommunens kapitalkostnad för investeringen täcks genom internt debiterad 

leasingavgift. Utbildningsnämnden kostnad avseende leasingen, som normalt 

belastar driftsbudgeten, finansieras genom årlig upplösning av motsvarande 

medel ur Naturbruksgymnasiets utvecklingsresurs. Därigenom blir 
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nettoeffekten noll och följaktligen ingen belastning på nämndens 

driftsbudget under tillgångens avskrivningstid.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 221 

Allmänna utskottets protokoll 6 november 2018, § 121 

Kommunledningskontorets skrivelse 30 oktober 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 18 oktober 2018, § 85 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 8 oktober 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Stina Bolin (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden för verkställande 

Ekonomienheten 
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§ 151 Dnr 00449/2018  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag finns på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019: 

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 

28 25 25 29 20 
10 

17* 
- 30 - 

4 

25 
16 

  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 223 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 november 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2018, § 211 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

AB Ljusdalshem för kännedom 
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§ 152 Dnr 00185/2018  

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning 
gällande Omsorgsnämndens ansvarsutövande - för 
kännedom till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat omsorgsnämndens ansvarsutövande.  

 

Omsorgsnämnden har den 26 september 2018, § 146 yttrat sig över 

rapporten. 

 

Yttrandet finns för kännedom till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 224 

Omsorgsnämndens protokoll 26 september 2018, § 146 

Revisionens granskning 12 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 153 Dnr 00426/2018  

Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl gällande 
arvodering för Kommunstyrelsens ordförande. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V) och Ingela Gustavsson (V) 

föreslår i en motion att arvodet för kommunstyrelsens ordförande även i 

fortsättningen ska vara 70 procent av riksdagsarvodet. Motionärerna skriver:  

 

"Med tanke på den ansträngda ekonomin i Ljusdals kommun anser 

Vänsterpartiet att även politiken måste bidra till återhållsamhet. Det kan inte 

vara skäligt och rättvist att de flesta av kommunens verksamheter effektiviseras 

eller tvingas till neddragningar medan den främste företrädaren för politiken 

höjer sitt arvode med 14 430 kronor i månaden. I Ljusdal följer arvoderingen 

riksdagsmannaarvodet. Från den första november höjs arvodet från 65 400 till 

66 900 kronor i månaden. Nuvarande arvode till kommunstyrelsens ordförande 

i Ljusdal är 70 procent av riksdagsmannaarvodet, d v s 45 780 kronor i 

månaden, en årsinkomst på 549 360 kronor. Med den nya ersättningen, 90 

procent av riksdagsmannaarvodet, uppbär kommunstyrelsens ordförande en 

månadslön på 60 210 kronor, en ökning med just 14 430 kronor, vilket innebär 

en årsinkomst på 722 520 kronor, under en mandatperiod 2 890 080 kronor,  

d v s närmare 3 miljoner kronor.  

 

Politiken är medborgarnas förlängda arm, politikerna ska leva som de lär och 

på klokaste sätt använda medborgarnas skattepengar. Det borde då vara en 

självklarhet att i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge avstå från att höja sin 

egen inkomst med närmare 700 000 kronor. Vi anser att kommunstyrelsens 

ordförandes arvode ska kvarstå på 70 procent vilket då betyder en 

månadsinkomst på hela 46 830 kronor i månaden, 562 000 kronor per år och 

2 248 000 kronor under en hel mandatperiod. Vi anser att den summan 

mycket väl kan vara i paritet med uppdragets innehåll." 
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Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2018, § 120 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  

Jäv 

 

Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet. Maria Fernmalm (S) tjänstgör i hans ställe.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 225 

Förslag till beslut från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

Kommunfullmäktiges protokoll 5 november 2018, § 120 

Motion daterad 16 oktober 2018   

Yrkanden 

Maria Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Ingela Gustavsson (V), Kristoffer Hansson (MP), Oscar Löfgren (V), Bodil 

Eriksson (LB) och Harald Noréus (L): Bifall till motionen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Maria Molins yrkande.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Mara Molins yrkande, Nej-röst för Ingela Gustavssons m fl 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 22 Ja-röster mot 19 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 

Maria Molins yrkande. 

 

Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson 

(S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil 

Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Jessica Eriksson (S), 

Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Stina Berg (M), 
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Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), Kennet Hedman 

(M), Olle Fack (C), Sören Görgård (C) och Roger Kastman (KD) röstar Ja. 

 

Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), 

Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson 

(V), Ronney Olsson (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-

Louise Hellström (LB), Kristoffer Hansson (MP), Lena Svahn (MP), Per 

Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD), 

Tomas Skogstjärn (SD) och Mats Markusson (SD) röstar Nej. 

.  

Protokollsanteckning 

Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Ronney Olsson (V), Kristoffer 

Hansson (MP), Lena Svahn (MP), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), 

Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L) och Harald Noréus (L) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionärerna 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

24(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 00255/2018  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om behovet av 
cykelvägar mellan förorter och centrum. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att undersöka möjligheten att anlägga cykelväg 

mellan förorter och centrum. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 94 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsutvecklingsförvaltningen 

för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att förvaltningen 

anser att detta arbete redan görs varför ytterligare uppdrag inte är 

nödvändiga. 

 

”Eftersom våra orter knyts samman med statligt vägnät blir det Trafikverket 

i samarbete med Region Gävleborg som beslutar om gång- och cykelväg 

mellan orterna, med stöd av kommunernas prioritetslistor. Ljusdals kommun 

lämnar regelbundet in prioriterade gång- och cykelstråk till Länstransport-

planen. Prioriteringslistan beslutas av kommunstyrelsen. Kommunen har 

utpekat tätortstriangeln Ljusdal, Järvsö, Färila som extra prioriterad och har 

därför inlett arbete med att knyta ihop orterna med gång- och cykelvägar, 

separerade från riksvägarna. Detta arbete är i planerings- samt 

projekteringsfas och kommer att tas upp för beslut om genomförande i 

samband med budgetarbetet.”  

 

Med denna bakgrund kan motionen anses vara redan förverkligad. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad.  
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I sitt övervägande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen i sitt 

yttrande skriver att det redan pågår arbete för att åstadkomma det som 

motionen avser.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen ordförandes förslag 16 oktober 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 25 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 94 

Motion från Lars G Eriksson (SD), 21 maj 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionären 
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§ 155 Dnr 00132/2018  

Medborgarförslag med önskemål om slopad 
tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om 

slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska slopa den årliga fasta avgiften av 

fotvård eller se över hur stor verksamheten är och anpassa verksamheten 

efter detta. Alternativt återgå till tidigare ordning då avgift för tillsyn endast 

betalades när en tillsyn faktiskt gjordes. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 maj 2018, § 74 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till myndighetsnämnden för 

yttrande. 

 

Myndighetsnämnden anser att medborgarförslaget bör avslås. 

 

I sin bedömning skriver nämnden att i miljöbalken och tillhörande 

förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens 

krav för att skydda människors hälsa och miljön. Både stora och små 

företag/verksamheter omfattas. Syftet med miljöbalken är att underlätta en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Detta syfte ska säkerställas genom 

tillsynen, som innebär att kommunen kontrollerar att reglerna om miljö och 

hälsa följs och genom rådgivning som skapar förutsättningar för att balkens 

syfte uppfylls. I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens 

tillsyn ska gå till. Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighets-

utövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. 

Principen bakom detta kallas "förororenaren betalar” och finns i en av EU:s 

regler, med innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön 

ska betala myndighetens kostnader för tillsynen. Avgifterna ska täcka 
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myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt 

innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst.  

 

Exempel fotvård: Den årliga tillsynsavgiften för fotvård är enligt dagens taxa 

1660 kronor vilket motsvarar 2 tillsynstimmar per år. Ett tillsynsbesök 

inkluderat alla arbetsmoment tar i normalfallet 8 timmar, vilket medför att 

verksamhetsutövaren får ett tillsynsbesök vart fjärde år. Miljöenheten har 

valt att fördela kostnaden för tillsynen över fyra år då konsekvensen för att ta 

ut tillsynsavgiften när det faktiska tillsynsbesöket genomförs medför att 

verksamheten får en faktura på 830*8= 6640 kronor. 

  

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

fotvårdsverksamheten omfattas av miljöbalkens bestämmelser och riksdagen 

har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område 

ska betalas av verksamhetsutövaren. Mot den bakgrunden föreslås att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 229 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 16 oktober 2018 

Myndighetsnämndens yttrande 27 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 maj 2018, § 74 

Medborgarförslag 16 oktober 2018 

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 156 Dnr 00264/2017  

Medborgarförslag gällande borttagande av 
byggnadslov för uppsättning av solceller på befintligt 
tak. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande borttagande av byggnadslov för 

uppsättning av solceller på befintligt tak. 

 

Förslagsställaren skriver att Ljusdals kommun är en av några kommuner som 

tar en avgift om 2 500 kronor för byggnadslov för uppsättning av solceller. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 86 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsutvecklings-

förvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i sitt yttrande att enligt Plan- och 

Bygglagen (2010:900) 9 kap. 3 c § krävs det sedan den 1 augusti 2018 inte 

bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som 

följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas 

avsevärt. Undantaget är det som kommunen i en detaljplan har bestämt samt 

byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

 

Förvaltningen skriver att där bygglov krävs enligt undantagen kommer det 

även i fortsättningen att tas ut bygglovsavgift enligt den antagna 

bygglovstaxan. I normalfallet krävs dock inte bygglov.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 

vara besvarat. 

 

I sitt yttrande skriver han att samhällsutvecklingsförvaltningen i sitt yttrande 

lyfter fram att det sedan den 1 augusti 2018 inte krävs bygglov för att 

montera solcellspaneler och solfångare.  Men det finns undantag från den 
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regeln om kommunen i detaljplan har bestämt annorlunda samt byggnader 

som är särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 231 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 9 november 2018 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 27 september 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 86 

Medborgarförslag 12 maj 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C):Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 157 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut inom äldreomsorgen samt stöd 
och omsorg 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2018. 

 

Av rapporten framgår att det fanns 10 rapporteringar till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

 

I fem av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte har 

verkställts. Fyra av dessa tillhör äldreomsorgen och ett ärende tillhör 

socialpsykiatrin. 

  

Ett av ärendena är gammalt och skulle ha rapporterats tidigare. 

 

Övriga fyra ärenden tillhör verksamhetsområdet Stöd och omsorg om 

personer med funktionsnedsättning, SoL och LSS.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 november 2018, § 234 

Kommunledningskontorets skrivelse 29 oktober 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 26 september 2018, § 147 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 14 september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 158 Dnr 00519/2018  

Val av revisorer till revisionsnämnden för granskning 
av kommunens räkenskaper och förvaltning, samt för 
granskning av stiftelsen Ljusdalshem, Stiftelsen Erik 
och Jonas Jonsson minne, Olof Anderssons 
jordbruksfond och Per och Anna Wallins fond, samt val 
av ordförande, mandatperioden 2019-2022 (7) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till revisorer väljs: 

 

Björn Brink (C) 

Roger Walter (L) 

Ulla-Britt Gidemalm (S) 

Roland Bäckman (S) 

Jan Hedlund (LB) 

Hans Gustavsson (V) 

Lars Arkegren (M) 

 

2. Till ordförande utses Björn Brink (C). 

 

Undantag 

 

Roland Bäckman (S) och Hans Gustavsson (V) ska undantas från revision av 

omsorgsnämndens verksamheter på grund av att de har redovisningsskyldig-

het för denna verksamhet inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 16 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

De valda 

Förtroendemannaregister 

PwC 
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§ 159 Dnr 00492/2018  

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, 
mandatperioden 2019-2022 (11+11) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Markus Evensson (S) 

Stina Bolin (S) 

Irene Jonsson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Harald Noréus (L) 

Sören Görgård (C) 

Olle Fack (C) 

Lars Molin (M) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Jonny Mill (LB) 

Mats Markusson (SD) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Ove Schönning (S) 

Kjell Nilsson (S) 

Bertil Asplund (S) 

László Gönczi (MP) 

Maud Jonsson (L) 

Solange Nordh (C) 

Roger Kastman (KD) 

Stina Berg (M) 

Ronney Olsson (V) 

Bodil Eriksson (LB) 

Lars G Eriksson (SD) 

 

3. Till ordförande väljs Markus Evensson (S). 

 

4. Till 1:e vice ordförande väljs Lena Svahn (MP). 

 

5. Till 2:e vice ordförande väljs Sören Görgård (C).  
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Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 17 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

De valda 

Förtroendemannaregister 

Kommunstyrelsen 
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§ 160 Dnr 00556/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande 
och vice ordförande, i jävsnämnden mandatperioden 
2019-2022 (5+5) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Tommy Borg (S) 

Bengt Nyström (L) 

Per-Olof Persson (M) 

John Nyman (C) 

Fredrik Röjd (LB) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Jan Nordlinder (S) 

Siw Ramnitz (S) 

Erik Noresten (M) 

Mats Fack (C) 

Kurt Ljung (SD) 

 

3. Till ordförande väljs Tommy Borg (S). 

 

4. Till vice ordförande väljs John Nyman (C).   

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 18 

 

Beslutsexpediering 

Akt  

De valda 

Förtroendemannaregister 

Jävsnämnden 
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§ 161 Dnr 00477/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande 
samt 1:e och 2:e vice ordförande, till arbetsmarknads- 
och socialnämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Ove Schönning (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Alexandra Karjel (MP) 

Suzanne Blomqvist (L) 

Barbro Matsson (C) 

Kennet Hedman (M) 

Valdemar Olsson (V) 

Marie Mill (LB) 

Tomas Skogstjärn (SD) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Isa Evansson (S) 

Ann Eriksson (S) 

Margareta Bergkvist (MP) 

Joakim Dahlberg (L) 

Pelle Nyberg (C) 

Tomas Evensson (M) 

Lena Estebring (KD) 

Astrid Edlund (LB) 

Charlotte Michaelsen (SD) 

 

3. Till ordförande väljs Ove Schönning (S). 

 

4. Till 1:e vice ordförande väljs Maria Fernmalm (S). 

 

5. Till 2:e vice ordförande väljs Kennet Hedman (M).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 19 
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Beslutsexpediering 

Akt  

De valda 

Förtroendemannaregister 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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§ 162 Dnr 00516/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande 
samt 1:e och 2:e vice ordförande, till omsorgs-
nämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Per-Gunnar Larsson (S) 

László Gönczi (MP) 

Maud Jonsson (L) 

Victoria Andersson (M) 

Susanne Samuelsson (C) 

Ingela Gustavsson (V) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Birgitta Ek (S) 

Vanja Isaksson (S) 

Alexandra Dahlberg (L) 

Jonas Nordlander (M) 

Tommy Olsson (C) 

Torbjörn Melkersson (V) 

Charlotte Michaelsen (SD) 

 

3. Till ordförande väljs László Gönczi (MP). 

 

4. Till 1:e vice ordförande väljs Maud Jonsson (L). 

 

5. Till 2:e vice ordförande väljs Ingela Gustavsson (V).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 20 

 

Beslutsexpediering 

Akt, De valda, Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 
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§ 163 Dnr 00526/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande 
samt 1:e och 2:e vice ordförande, till utbildnings-
nämnden, mandatperioden 2019-2022 (9+9) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Stina Bolin (S) 

Lars Engström (S) 

Lena Svahn (MP) 

Åsa Malmström (L) 

William Våhlberg (C) 

Helena Brink (M) 

Pia Hedblom (V) 

Torsten Hellström (LB) 

Mats Markusson (SD) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Camilla Englund (S) 

Nouh Baravi (S) 

Kristoffer Kavallin (MP) 

Mats Nygård (L) 

Nathalie Häll (M) 

Monika Ingerhed (C) 

Ramin Maihanparast (V) 

Marie Mill (LB) 

Tomas Skogstjärn (SD) 

 

3. Till ordförande väljs Stina Bolin (S). 

 

4. Till 1:e vice ordförande väljs Lena Svahn (MP). 

 

5. till 2:e vice ordförande väljs Helena Brink (M).  

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 21 
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Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Utbildningsnämnden 
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§ 164 Dnr 00522/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande 
samt 1:e och 2:e vice ordförande, till samhällsservice-
nämnden, mandatperioden 2019-2022 (7+7) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Irene Jonsson (S) 

Sune Frost (MP) 

Bertil Skoog (L) 

Christer Sjöström (M) 

Olle Fack (C) 

Oscar Löfgren (V) 

Mats Markusson (SD) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Mikael Robertsson (S) 

Annelie Wallberg (S) 

Lasse Bergqvist (L) 

Pernilla Färlin (M) 

Sigurd Matsson (C) 

Mårten Züchner (V) 

Jonny Mill (LB) 

 

3. Till ordförande väljs Irene Jonsson (S).  

 

4. Till 1:e vice ordförande väljs Sune Frost (MP). 

 

5. Till 2:e vice ordförande väljs Olle Fack (C).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 22 

 

Beslutsexpediering 

Akt, Förtroendemannaregister 

De valda 

Samhällsservicenämnden 
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§ 165 Dnr 00527/2018  

Val av ledamöter och ersättare, inklusive ordförande, i 
valnämnden mandatperioden 2019-2022 (5+5) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Maud Jonsson (L) 

Marit Holmstrand (S) 

Solange Nordh (C) 

Per-Olof Persson (M) 

Marie Mill (LB) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Bertil Skoog (L) 

Jan Nordlinder (S) 

John Nyman (C) 

Tomas Evensson (M) 

Lars G Eriksson (SD) 

 

3. Till ordförande väljs Maud Jonsson (L)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 23 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Valnämnden      
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§ 166 Dnr 00529/2018  

Val av ledamöter och ersättare i överförmyndar-
nämnden samt ordförande och vice ordförande för 
mandatperioden 2019-2022 (3+3) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Kurt Eriksson (S) 

Bengt Nyström (L) 

Pernilla Färlin (M) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Birgitta Backman (S) 

Ann Eriksson (S) 

Roger Kastman (KD) 

 

3. Till ordförande väljs Kurt Eriksson (S). 

 

4. Till vice ordförande väljs Pernilla Färlin (M).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 24 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Överförmyndarnämnden     
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§ 167 Dnr 00484/2018  

Fastställande av gruppledare och ersättare, 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Följande gruppledare fastställs: 

 

Stina Bolin (S) 

Kristoffer Hansson (MP) 

Harald Noréus (L) 

Jonny Mill (LB) 

Lars Molin (M) 

Sören Görgård (C) 

Lars G Eriksson (SD) 

Oscar Löfgren (V) 

Roger Kastman (KD) 

 

2. Följande ersättare till gruppledarna fastställs: 

 

Ove Schönning (S) 

Lena Svahn (MP) 

Maud Jonsson (L) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

Kennet Hedman (M) 

Solange Nordh (C) 

Tomas Skogstjärn (SD) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Lars Björkbom (KD)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 25 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Karin Höglund      
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§ 168 Dnr 00481/2018  

Val av ombud att föra kommunens talan i folkbok-
föringsärenden, mandatperioden 2019-2022 (3)  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs 

 

Markus Evensson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Sören Görgård (C)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 26 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Skattemyndigheten 
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§ 169 Dnr 00525/2018  

Val av ombud att föra kommunens talan i taxeringsmål 
för mandatperioden 2019-2022 (3 st) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs: 

 

Markus Evensson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Sören Görgård (C)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 27 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Skattemyndigheten     
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§ 170 Dnr 00480/2018  

Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar 
(tätortsförhållanden) mandatperioden 2019-2022 (4) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs: 

 

Markus Evensson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Sören Görgård (C) 

Ove Schönning (S)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 28 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Lantmäterimyndigheten 
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§ 171 Dnr 00479/2018  

Val av ombud vid fastighetsbildningsförrättningar 
(jordbruks- eller skogsbruksfrågor) mandatperioden 
2019-2022 (4) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs: 

 

Markus Evensson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Sören Görgård (C) 

Ove Schönning (S)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 29 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Lantmäterimyndigheten 
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§ 172 Dnr 00508/2018  

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Ljusnan-
Voxnan vattenvårdsförbund 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs Annelie Wallberg (S). 

 

2. Till ersättare väljs Irene Jonsson (S).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 30 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 
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§ 173 Dnr 00507/2018  

Val av ombud och ersättare till sammanträden med 
Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund mandatperioden 
2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ombud väljs Sune Frost (MP). 

 

2. Till ersättare väljs Ove Schönning (S).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 31 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 
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§ 174 Dnr 00485/2018  

Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra 
Kapellags jordägare mandatperioden 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Carl-Tore Trogen (S) väljs till ombud. 

 

2. Irene Jonsson (S) väljs till ersättare. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 32 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Hamra Kapellags jordägare 
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§ 175 Dnr 00486/2018  

Val av ombud och ersättare vid stämmor med Hamra 
skifteslag mandatperioden 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Carl-Tore Trogen (S) väljs till ombud. 

 

2. Irene Jonsson (S) väljs till ersättare.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 33 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Hamra Skifteslag 
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§ 176 Dnr 00488/2018  

Val av ombud och ersättare vid stämmor vid HSB 
Gävleborg mandatperioden 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Stina Bolin (S) väljs till ombud. 

 

2. Irene Jonsson (S) väljs till ersättare.  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 34 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

HSB Gävleborg 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

53(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 00512/2018  

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen 
Närljus för mandatperioden 2019-2022 (3+3) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Markus Evensson (S) 

Lena Svahn (MP) 

Sören Görgård (C) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Lars Molin(M) 

Mats Nygårdh (L) 

Jonny Mill (LB)     

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 35 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Stiftelsen NärLjus 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

54(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 00506/2018  

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Ljusdalshem samt val av ordförande och vice 
ordförande från 1 januari 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2019 för AB Ljusdalshem 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den gamla styrelsen väljs om från 1 januari 2019 till och med ordinarie  

    bolagsstämma 2019 med AB Ljusdalshem. 

 

Det innebär att följande ledamöter och ersättare väljs: 

 

Ledamöter 

Erik Nygren (M) 

Allan Cederborg (M) 

Lars G Eriksson (KD) 

Sune Frost (MP) 

Inger Isaksson Granqvist (S) 

Oscar Jonsson (V) 

Harald Noréus (L) 

Thomas Wandel (-) 

Else-Marie Andersson (KD) 

Stig Lövkvist (M) 

 

Ersättare 

Kjell Nilsson (S) 

Erik Noresten (M) 

Anton Ring Hedman (SD) 

Lena Svahn (MP) 

 

2. Till ordförande från 1 januari 2019 till och med ordinarie bolagsstämma  

     2019 med AB Ljusdalshem väljs Erik Nygren (M). 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 36 

 

Beslutsexpediering: Akt, De valda, förtroendemannaregister, Stiftelsen 

Ljusdalshem 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

55(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 00515/2018  

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Olof 
Andersson i Järvsö jordbruksfond år 2019-2022 (3+3) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Peter Engdahl (S) 

Tommy Persson (S) 

Stefan Olsson (C) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Birgitta Ek (S) 

Siw Ramnitz (S) 

Allan Cederborg (M)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 37 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Olof Andersson i Järvsö jordbruksfond 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

56(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 00483/2018  

Val av ledamöter i Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons 
minne, mandatperioden 2019-2022 (4) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Jan Nordlinder (S) 

Peter Engdahl (S) 

Per- Olof Persson (M) 

Sune Frost (MP)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 38 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

57(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 00524/2018  

Val av ledamot i styrelsen för syskonen Per och Anna 
Wallins fond, mandatperioden 2019-2022 (1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamot väljs Göran West (S).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 39 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Per och Anna Wallins fond 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

58(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr 00558/2018  

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i 
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 
2019 (2+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs Sven Cahling (S) och Anna-Karin Zachrisson (C). 

 

2. Till ersättare väljs Elisabeth Collin (LB).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 40 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Ljusdalsbygdens museum 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

59(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 00475/2018  

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Albert 
Vikstens donationsfond, inklusive sammankallande, för 
mandatperioden 2019-2022 (5+2) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs: 

 

Lasse Bergqvist (L) sammankallande 

Camilla Englund (S) 

Ann-Christine Svedman (C) 

Helena Brink (M) 

Per Andersson (SD) 

 

2. Till ersättare väljs: 

 

Jessica Eriksson (S) 

Christer Sjöström (M) 

Michael Michaelsen (SD)   

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 41 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Albert Vikstens donationsfond 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

60(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr 00489/2018  

Val av ledamöter och ersättare i Hälsingerådet för 
mandatperioden 2019-2022 (2+2) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter väljs Markus Evensson (S) och Sören Görgård (C). 

 

2. Till ersättare väljs Lena Svahn (MP) och Lars Molin (M).  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 42 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Hälsingerådet  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

61(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr 00482/2018  

Val av ledamot och ersättare till Gemensam nämnd för 
Hjälpmedel och FoU Välfärd mandatperioden 2019-2022 
(1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamot väljs Maria Fernmalm (S). 

 

2. Till ersättare väljs Victoria Andersson (M).  

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 43 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Gemensam nämnd för hjälpmedel och FoU Välfärd 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

62(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr 00491/2018  

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Inköp Gävleborg, mandatperioden 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamot väljs Markus Evensson (S). 

 

2. Till ersättare väljs Kennet Hedman (M).  

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 44  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Inköp Gävleborg 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

63(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 00518/2018  

Val av representant och ersättare till Regionalt 
kultursamråd mandatperioden 2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till representant väljs Irene Jonsson (S). 

 

2. Till ersättare väljs Malin Berg (M).     

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 45 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Regionalt kultursamråd 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

64(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188 Dnr 00528/2018  

Val av representant och ersättare till Världsarvsrådet 
2019-2022 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till representant väljs Annelie Wallberg (S). 

 

2. Till ersättare väljs Tommy Olsson (C).  

 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 46 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

De valda 

Världsarvsrådet 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

65(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 189 Dnr 00559/2018  

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  

    17 december 2018: 

 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 

angiven partigruppsordning: 

 

(M)            (M), (C), (KD), (V), (MP), (L), (LB), (S), (SD) 

(C)             (C), (M), (KD), (V), (MP), (L), (LB), (S), (SD) 

(MP)          (MP), (S), (L), (V), (C), (M), (KD), (LB), - 

(LB)           (LB), (SD), (M), (C), (KD), (MP), (L), (S), (V) 

(S)             (S), (MP), (L), (V), (C), (M), (KD), (LB), (SD) 

(V)            (V), (C), (M), (KD), (S), (MP), (L), (LB), (SD) 

(SD)          (SD), (LB), (M), (C), (KD), (MP), (L), (S), (V) 

(KD)          (KD), (C), (M), (V), (MP), (L), (LB), (S), (SD) 

(L)            (L), (S), (MP), (C), (M), (V), (KD), (LB), (SD)  

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 30 november 2018, § 47 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

66(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 190 Dnr 00568/2018  

Val av ledamot i Samordningsförbund Gävleborg 2019-
2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ove Schönning (S) väljs till ledamot i Samordningsförbund Gävleborg.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samordningsförbund Gävleborg 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

67(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 00578/2018  

Avsägelse från Cristoffer Ericson (S) gällande 
uppdragen som ersättare i styrelserna för AB 
Ljusdalshem samt AB Ljusdals Servicehus 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Cristoffer Ericsson (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Cristoffer Ericsson (S) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i styrelserna 

för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Cristoffer Ericsson 

AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus 

Förtroendemannaregister 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

68(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 00581/2018  

Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 

inom hemtjänsten har inkommit. 

 

Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar hjälp med återvinning av 

förpackningar och tidningar inom hemtjänsten till dem som behöver det. 

 

Förslagsställaren anser att Ljusdals kommun ska införa detta, även om det på 

riksplanet finns en dom som säger att denna hjälp inte ingår i hemtjänsten. 

Det är ett led i miljöarbetet som bör utvecklas. 

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsens beredning 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

69(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 00586/2018  

Medborgarförslag gällande minnesmärke i Los efter 
Sone Banger 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsens beredning 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

70(70) 

Datum 

2018-12-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr 00587/2018  

Medborgarförslag gällande inrättande av fixartjänst i 
Los 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

inrättande av fixartjänst i Los. 

 

Många äldre i Los med omnejd vill bo kvar i sina hus, men orkar inte med 

snöskottning, gräsklippning, kontakter med olika myndigheter via dator etc.  

 

Tjänsten skulle finansieras av kommunen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsens beredning 
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