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Beslutande Ledamöter 

Marit Holmstrand (S), Ordförande 
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande 
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande 
Stina Berg (M) 
Maria Molin (M) 
Pernilla Färlin (M) 
Jonas Wallgren Nordlander (M) 
Kennet Hedman (M) tjg ersättare jäv § 59 
Hanna Görgård (C) jäv § 56 
Sören Görgård (C) jäv § 56 
Ulf Nyman (C) 
Solange Nordh (C) 
Jonas Rask- Samuelsson (C) tjg ersättare 
Jaana Hertzman (C) tjg ersättare § 56 
Maud Jonsson (L) 
Roger Kastman (KD) 
Markus Evensson (S) jäv § 56 och 59 
Stina  Michelson (S) 
Per Gunnar Larsson (S) 
Ove Schönning (S) 
Bertil Asplund (S) 
Maria Fernmalm (S) 
Gunnar Eriksson (S) 
Ann Eriksson (S) 
Nouh Baravi (S) tjg ersättare 
Anna Korableva (S) tjg ersättare 
Lennart Canskog (S) tjg ersättare § 56 
Birgitta Backman (S) tjg ersättare 
Kjell Nilsson (S) tjg ersättare 
Yvonne Oscarsson (V) 
Oscar Löfgren (V)  § 55 
Ingela Gustavsson (V) 
Pia Hedblom (V) tjg ersättare § 56-79 
Kristoffer Hansson (MP) 
Lena Svahn (MP) jäv § 59 
Per Andersson (SD) 
Lars G Eriksson (SD) § 55-69 
Sven Persson (SD) 
Jens Furuskog (SD) tjg ersättare 
Bodil Eriksson (LB) 
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Marie-Louise Hellström (LB) 
Fredrik Röjd (LB) tjg ersättare 

Övriga deltagare Kommunchef Nicklas Bremefors § 55-56 
Revisionens ordförande Björn Brink § 56 
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Maud Jonsson (LB) och Per Andersson (SD) 
Justeringens plats och 
tid Kommunkansliet, 2020-06-17 
 

Underskrifter 
Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 55-79 

 Karin Höglund   

Ordförande 
   

 Marit Holmstrand   

Justerare 
   

 Maud Jonsson och Per Andersson   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Datum för anslags upprättande 2020-06-18 

Datum för anslags nedtagande 2020-07-10 

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 5 juni 2020. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 5 juni 2020 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är i laga ordning kungjort. 
 
Meddelanden 
 
Ordföranden meddelar att  Länsstyrelsen utsett Jonas Larsson (C) till ny 
ersättare i kommunfullmäktige fr o m 28 maj 2020 samt Peter Larsson (SD) 
till ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 28 maj 2020.  
  
Ledamöternas korta frågor 
 
Bodil Eriksson (LB) frågar när kommunfullmäktiges beslut om att bifalla 
hennes motion om att ta fram riktlinjer kommunstyrelsens uppsiktsplikt blir 
verkställt. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan. 
 
Pernilla Färlin (M) ställer en fråga om uppsägningen av intraprenadavtalet 
med Buffelns förskola. 
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S) svarar på frågan. 
 
Fredrik Röjd (LB) ställer en fråga om utbildningsförvaltningens 
omställningsarbete kontra statsbidraget för En likvärdig skola.  
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S) svarar på frågan. 
 
Bodil Eriksson (LB) ställer en fråga om hur långt arbetsmarknads- och 
socialnämnden har kommit i arbetet med att sänka nettokostnaderna för IFO 
med 18 miljoner kronor. 
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar 
på frågan.  
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Jonas Rask-Samuelsson (C) frågar vilket beslut i utbildningsnämnden som 
ligger till grund för den omorganisation som nu pågår inom 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S) svarar på frågan. 
 
Bodil Eriksson (LB) frågar om inte beslutet att säga upp  intraprenadavtalet 
med Buffelns förskola strider mot  kommunfullmäktiges beslut.  
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S) svarar på frågan. 
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§ 55 Dnr 00187/2020  

Helårsprognos per april 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Helårsprognosen för 2020 godkänns.         

Sammanfattning av ärendet 

Helårsprognosen per april för kommunens resultat avseende 2020 uppgår till 
-21,2 miljoner kronor, en avvikelse med -32,6 miljoner kronor i förhållande 
till budget. Nämndernas sammanlagda avvikelse uppgår till -46,8 miljoner 
kronor i förhållande till budget varav utbildningsnämnden svarar för -9,8 
miljoner kronor, omsorgsnämnden -21,9 miljoner kronor och arbetsmark-
nads- och socialnämnden -15,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och 
samhällsservicenämnden redovisar positiva avvikelser i förhållande till 
budget med 0,3 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor. För ytter-
ligare detaljer avseende nämndernas prognoser hänvisas till bilagda hand-
lingar.  
 
Prognosen påverkas positivt med 9,3 miljoner kronor av att staten ersätter 
kommunens kostnader för sjuklöner för perioden april – juli varav utbild-
ningsnämnden redovisar 2,8 miljoner kronor, omsorgsnämnden 5,1 miljoner 
kronor och arbetsmarknads- och socialnämnden 1,4 miljoner kronor. Komp-
ensation för sjuklönekostnader från och med augusti 2020 är inte beaktade i 
prognosen eftersom regeringen ännu inte meddelat reglerna kring aviserat 
ersättningssystem. Inte heller har eventuell kompensation för merkostnader 
inom sjukvård och omsorg relaterade till pandemin beaktats eftersom reg-
lerna kring ersättningssystemet inte meddelats. 
 
Övriga avvikelser i förhållande till budget är finansiering +9,8 miljoner 
kronor (varav +1,0 miljoner kronor avser förändring av pensionsskulden, 
+1,5 miljoner kronor avser arbetsgivaravgifter, +1,1 miljoner kronor avser 
företagshälsovård, +7,5 miljoner kronor avser kapitaltjänstkostnader och -2,1 
miljoner kronor avser avskrivning på intern leasing), avskrivningar -3,7 
miljoner kronor, skatteintäkter och statsbidrag +9,6 miljoner kronor netto 
(varav -34,5 miljoner kronor hänförs till konjunkturavmattningen i allmänhet 
och pandemin i synnerhet samt +44,0 miljoner kronor hänförs till 
tillkommande beslutade och aviserade statsbidrag) samt -1,5 miljoner kronor 
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till finansiella intäkter och kostnader (varav -5,4 miljoner kronor avser 
orealiserade förluster på finansiella tillgångar). 
 
Balanskravsresultatet uppgår till -6,2 miljoner kronor, d.v.s. årets resultat om 
-21,2 miljoner kronor justerat med -0,4 miljoner kronor avseende realisa-
tionsvinster, +5,4 miljoner kronor avseende orealiserade förluster på finan-
siella tillgångar samt knappt +10,0 miljoner kronor avseende budgeterad 
disposition av RUR (resultatutjämningsreserv), vilket innebär en avvikelse 
med -27,6 miljoner kronor i förhållande till budget. 
 
Prognosen för investeringar uppgår till 65,1 miljoner kronor av budgeterade 
67,0 miljoner kronor, en avvikelse med 2,1 i förhållande till budget. 
Avvikelsen hänförs med 1,5 miljoner kronor till samhällsservicenämnden, 
gator och vägar avseende uppskjuten ombyggnad av vägentréområden i 
avvaktan på beslut om vägbyte, samt 0,7 miljoner kronor till kommun-
styrelsen avseende förskjuten investeringsplan inom IT-enheten.   
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 85 
Tjänsteskrivelse 20 maj 2020 
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämnden 19 maj 2020, § 88 
Protokoll Samhällsservicenämnden 19 maj 2020, § 72 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP) och Maria Molin (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Bodil Eriksson (LB) och Maria Molin (M): Kommunstyrelsen får i uppdrag 
att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen tillsätta en ekonomisk 
krisberedning vars uppdrag är att utreda hur Ljusdals kommun kan få sin 
ekonomi i balans, det vill säga en god ekonomisk hushållning av de resurser 
som tilldelats oss. Den ekonomiska krisberedningen måste få extern hjälp för 
att klara av uppdraget. 
 
Markus Evensson (S): Avslag på Bodil Erikssons yrkande.  
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingarna.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande om att godkänna helårsprognosen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons m 
fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.    
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag på yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet.  

Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster mot 13 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 
avslå Bodil Erikssons yrkande.  
 
Markus Evensson (S), Stina Michelsson (S), Marit Holmstrand (S), Per-
Gunnar Larsson (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil 
Asplund (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), 
Nouh Baravi (S), Anna Korableva (S), Birgitta Backman (S), Kjell Nilsson 
(S), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh 
(C), Tommy Olsson (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Maud Jonsson (L), 
Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), 
Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) röstar Ja. 
 
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren 
Nordlander (M), Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise 
Hellström (LB), Fredrik Röjd (LB), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD), 
Lars G Eriksson (SD), Jens Furuskog (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 
Nej. 

Reservationer 

Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Fredrik Röjd (LB).  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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§ 56 Dnr 00139/2020  

NärLjus årsredovisning för räkenskapsåret 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Årsredovisningen godkänns 
 
2.  Ordförande för stiftelsen NärLjus beviljas inte ansvarsfrihet. Motiv till 
 detta är: 
 

- Kommunrevisionen riktar kritik mot styrelsens ordförande för 
förtroendeskadlig beredning av ärendet, verksamhetsövergång till 
kommunstyrelsen, då beslut hos såväl mottagande som givande 
organisation inte kan spåras. 

 
- Kommunrevisionen riktar anmärkning mot styrelsens ordförande när 

det gäller hanteringen av uppsägningen av VD, då underlåtenheten att 
verkställa beslut åsamkat stiftelsen väsentlig ekonomisk skada. 

 
- Den auktoriserade revisorns uttalande med avvikande mening: "Vi 

anser att NärLjus styrelseordförande kan ha gjort sig skyldig till en 
sådan försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet enligt 5 
kap. 1 § första meningen stiftelselagen". 

 
3. Övriga i styrelsen och Vd beviljas ansvarsfrihet.      

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
  
Kommunstyrelsen föreslår 8 april 2020, § 53 att årsredovisningen godkänns 
och att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet. 
 
Den av kommunfullmäktige utsedda revisorn för stiftelsen NärLjus riktar i 
revisionsberättelsen 2019 anmärkning mot styrelsens ordförande när det 
gäller hanteringen av uppsägningen av stiftelsens VD, då underlåtenheten att 
verkställa beslut åsamkat stiftelsen väsentlig ekonomisk skada. 
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Inför kommunfullmäktiges ställningstagande till frågorna om anmärkning 
och ansvarsfrihet har kommunfullmäktige begärt en förklaring från 
ordföranden i stiftelsen Närljus. 
 
Ordföranden i stiftelsen Närljus, Markus Evensson (S), har lämnat 
förklaring. 
 
Jäv 
 
Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C) och Hanna 
Görgård (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Lennart Canskog (S) 
ersätter Markus Evensson och Jaana Hertzman (C) ersätter Sören Görgård.  
 
Kommunchef Nicklas Bremefors redogör för årsredovisningen. 
 
Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) redogör för 
revisionsberättelsen.  
 
Stiftelsens ordförande Markus Evensson (S) redogör muntligt för sin 
förklaring.            

Beslutsunderlag 

Förklaring från NärLjus ordförande 
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 53 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020 
Årsredovisning för stiftelsen NärLjus 

Yrkanden 

Ulf Nyman (C):Stiftelsens ordförande beviljas inte ansvarsfrihet. Motivering 
till detta är: 
 

- Kommunrevisionen riktar kritik mot styrelsens ordförande för 
förtroendeskadlig beredning av ärendet, verksamhetsövergång till 
kommunstyrelsen, då beslut hos såväl mottagande som givande 
organisation inte kan spåras. 
 

- Kommunrevisionen riktar anmärkning mot styrelsens ordförande när 
det gäller hanteringen av uppsägningen av VD, då underlåtenheten att 
verkställa beslut åsamkat stiftelsen väsentlig ekonomisk skada. 
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- Den auktoriserade revisorns uttalande med avvikande mening: "Vi 
anser att NärLjus styrelseordförande kan ha gjort sig skyldig till en 
sådan försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet enligt  

   5 kap. 1 § första meningen stiftelselagen". 
 
Bertil Asplund (S) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Asplunds och 
Kristoffer Hanssons yrkande om att godkänna årsredovisningen. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans 
yrkande om att inte bevilja stiftelsens ordförande ansvarsfrihet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att bevilja ansvarsfrihet, Nej-röst för att inte bevilja ansvarsfrihet. 

Omröstningsresultat 

Med 17 Nej-röster mot 16 Ja-röster, 4 avstår från att rösta, har kommun-
fullmäktige beslutat att inte bevilja stiftelsens ordförande ansvarsfrihet.  
 
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren-
Nordlander (M), Kennet Hedman (M), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), 
Tommy Olsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Ingela Gustavsson (V), Pia 
Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD), 
Lars G Eriksson (SD), Jens Furuskog (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 
Nej. 
 
Stina Michelsson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Ove 
Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Maria Fernmalm 
(S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Anna 
Korableva (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S), Kjell Nilsson 
(S), Maud Jonsson (L) och Kristoffer Hansson (MP) röstar Ja. 
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Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Bodil Eriksson (LB) och 
Marie-Louise Hellström (LB) avstår från att rösta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att övriga 
styrelseledamöter och VD beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.   

Reservationer 

Stina Michelsson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Ove 
Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Maria Fernmalm 
(S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Anna 
Korableva (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S), Kjell Nilsson 
(S), Maud Jonsson (L) och Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig mot 
beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet för ordföranden i  stiftelsen NärLjus.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stiftelsen NärLjus 
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§ 57 Dnr 00075/2020  

Priser och entréavgifter för Färila Simhall 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Entréavgifter för Färila Simhall antas att gälla från och med nyöppnandet 
 i augusti 2020 efter renovering av lokalerna.  
 
2.  Taxan ska justeras enligt konsumentprisindex. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten har gjort en översyn gällande priser och entréavgifter för 
Färila Simhall, som föreslås gälla från och med nyöppnandet i augusti 2020, 
efter renovering av lokalerna samt byte av reningsanläggning.  
 
Som grund för föreslagna prisändringar ligger prisutveckling enligt KPI 
(konsumentprisindex), ökade hyreskostnader föranlett av renovering av 
lokalerna och byte av reningsanläggning, samt en prisjämförelse gällande 
entréavgifter vid andra och närliggande badanläggningar i Hälsingland med 
omnejd. Nuvarande nivåer på entréavgifter är från år 2010.  
 
 
ENTRÈAVGIFTER FÄRILA SIMHALL  

Kategori 
 

Enkelbad Tidigare Årskort Tidigare 

0-6 år 
 

0 0 0 0 
7-17 år 

 
40 35 800 550 

Vuxen 18 år - 70 50 1400 1100 
Pensionär 

 
50 35 1000 550 

Studerande 50 35 1000 550 
 
1. De gamla priserna är från år 2010 och har inte justerats efter det. 
2. De nya priserna skall gälla fr o m nyöppnandet efter byte av 

reningsanläggning. 
3. Entréavgift införs dvs, medföljare som går in i simhallen betalar 

entréavgift även om man inte badar. Avgiften ligger i nivå med 
jämförbara badhus  och här ingår bad, dusch, traditionell bastu samt 
ångbastu. 
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4. Avgiftsnivåer och jämförelser:  
a) Prisutveckling senaste åren jämförelsevis med andra badhus i 

närregionen (Sveg, Hudiksvall, Delsbo, Iggesund, Söderhamn, 
Kilafors, Bollnäs) 

b) KPI – konsumentprisindex – konsultation med ekonomichef – 
priserna ska räknas upp 8,2 % från år 2010 till 2018 gällande 
jämförbara entréer och avgifter. 

c) Ökat intäktskrav i samband med kapitalkostnader efter byte av 
reningsanläggning – beräknad summa 160.000 kr om 
beläggningen är densamma som 2015-2017. 2018 hade vi en 
brand som påverkade verksamheten och 2019 stängdes simhallen 
för renovering. 

d) Simkunnigheten – har försämrats vilket kräver mer 
personalresurser som måste finansieras. 

5. Årskorten är personliga och ligger också i nivå med jämförbara 
badhus och löper 1 år framåt från utfärdandedatum – bad, dusch, 
traditionell bastu samt ångbastu ingår. 21:a besöket är således gratis 
om man löst årskort. Färila har öppet året runt.  
 

Jämförelser andra badhus - prislista 2020-02-01 och förslag på priser Färila till 
höger samt snittkostnad       

Entréavgifter Sveg Hudik Delsbo S-hamn Bollnäs Iggesund Kilafors Färila Snitt 
0-6 år 

 
30 0 0 10 60 0 60 0 20 

7-17 år 
 

60 45 40 40 60 40 60 40 48 
Vuxen 18 år - 80 65 60 70 60 60 60 70 66 
Pensionär 60 65 50 70 60 50 60 50 58 
Studerande 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
                      

Årskort Sveg Hudik Delsbo S-hamn Bollnäs Iggesund Kilafors Färila Snitt 
0-6 år 

 
650 0 0 300 0 0 0 0 119 

7-17 år 
 

900 1040 875 900 670 1040 670 800 862 
Vuxen 18 år - 1600 1560 1350 1500 1210 1350 1210 1400 1398 
Pensionär 950 1170 1100 1000 910 1100 910 1000 1018 
Studerande 950 1170 1100 1000 910 1100 910 1000 1018 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 71 
Arbetsutskottets protokoll 22 april 2020, § 31 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 mars 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2020, § 39 
Samhällsservicenämnden 11 februari 2020, § 29 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 58 Dnr 00310/2018  

Ny förbundsordning för Inköp Gävleborg - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Förslag till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg antas.              

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg i 
september 2017 behövde en revidering av Inköps Gävleborgs förbunds-ord-
ning göras. En ny sådan antogs hösten 2019. Sedan dess har också ett 
process- och projektinriktat arbete pågått mellan kvarvarande kommuner i 
Inköp Gävleborg för att diskutera ett gemensamt inköps- och upphandlings-
arbete.  
 
I denna process har man ånyo behövt göra en översyn av förbundsordningen 
för Inköp Gävleborg. Liggande förslag till revidering av förbundsordningen 
har sin grund i de tilltänkta förslagen till samarbete mellan kvarvarande 
kommuner i Inköp Gävleborg.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2020, § 32 
Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 16 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 19 februari 2020 
Förbundsordning Inlöp Gävleborg 11 februari 2020  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
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§ 59 Dnr 00167/2020  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 
 Inköp Gävleborg 2019 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 
 ansvarsfrihet.          

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning. 
 
Jäv 
 
Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP) och Kennet Hedman (M) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 66 
Tjänsteskrivelse 30 april 202 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019 
Revisionsberättelse 2019 Inköp Gävleborg 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Inköp Gävleborg 
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§ 60 Dnr 00088/2020  

Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för 
 Samordningsförbundet Gävleborg 2019 godkänns och att styrelsens 
 ledamöter beviljas ansvarsfrihet.        

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Gävleborg har överlämnats 
för vidare beredning.     
 
Jäv 
 
Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 65 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 30 april 2020  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 61 Dnr 00272/2019  

Revisionsrapport - Sjukfrånvaro. Granskning av 
kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att 
minska sjukfrånvaron i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Förslag till svar på revisionsrapporten avseende granskning av 
 kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt för att minska 
 sjukfrånvaron i kommunen godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 
granskat om kommunstyrelsen har en tillräcklig och tillfredsställande 
ledning, styrning och uppsikt för att minska den totala sjukfrånvaron i 
kommunen. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen delvis 
uppfyller detta krav men att det återstår ett förbättringsarbete för att 
säkerställa att sjukfrånvaron minskar i kommunen. Även om det fanns 
positiva tendenser 2016-2018 så var den totala sjukfrånvaro för hög 2018 i 
jämförelse med rikssnitt och det finns ett behov av att säkerställa att sjuk-
frånvaron redovisas till kommunstyrelsen då det i deras granskning visat sig 
att rapporterna om sjukfrånvaro redovisas framförallt till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vidare visade granskningen att det saknas kommunövergrip-
ande mål inom berört område och avslutningsvis gavs följande rekommen-
dationer: 
 

• Kommunstyrelsen ska säkerställa att rapportering erhålls i den 
omfattning som krävs för att styrelsen ska kunna ta ställning till 
huruvida åtgärder behöver vidtas. 

• Arbetet med åtgärder och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron i 
kommunen fortsätter 

• Kommunstyrelsen ska överväga ett digitalt stödsystem som 
möjliggör analyser av sjukfrånvaron på olika nivåer. Ett sådant 
stödsystem skulle kunna ge ökade möjligheter för respektive chef att 
på ett enklare sätt följa den egna verksamheten/enheten. 

 
Under 2019 har statistik avseende sjukfrånvaron redovisats för 
kommunstyrelsen vid fem (5) tillfällen. Vid redovisningarna har bl.a. den 
procentuella fördelningen mellan lång-och korttidssjukfrånvaro diskuterats 
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samt ackumulerad sjuklönekostnad för året. Kommunstyrelsen har – främst 
genom hr-enheten- bedrivit ett aktivt arbete för att öka frisknärvaron och 
minska sjukfrånvaron. Exempel på åtgärder som vidtagits under året är att 
kommunen har utvecklat sin rutin för handläggning av sjuk- och rehab-
ärenden där rutinen delats upp på kort- respektive långtidsfrånvaro och 
tydliggjort roller.  
 
Vidare har ett lokalt kollektivavtal om samverkan med de fackliga organisa-
tionerna tecknats under föregående år. Förutsättningarna för att bedriva ett 
aktivt, effektivt och uthålligt arbete för att minska sjukfrånvaron och skapa 
friskare arbetsplatser kommer att öka då bl.a. frågan tillsammans med det 
förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att finnas på dagord-
ningen för dialog kontinuerligt med de fackliga organisationerna och med-
arbetarna för att hitta olika verksamhetsanpassade sätt att arbeta med 
problemen och lösningarna. 
 
Kommunernas och regionernas partsgemensamma Arbetsmiljöråd har hösten 
2019 tagit fram ett stödmaterial för lokala strategier för låg och stabil 
sjukfrånvaro som kommunen kommer att arbeta med i samverkan med 
facken. Exempelvis visar forskning att det är viktigt att förstärka det som är 
bra/det friska på arbetsplatserna. 
 
Alla chefer i den kommunala organisationen kommer att få individuella 
coachande samtal (4 st i genomsnitt). Denna chefssatsning möjliggörs genom 
pengar från TLO, ett kollektivavtal om tidig lokal omställning. Syftet är att 
stärka cheferna i att hålla utmanande och svåra samtal kopplade till omställ-
ning i kommunen. När det gäller frågan om att minska sjukfrånvaron rör de 
svåra och utmanande samtalen t ex korttidsfrånvaro, tidig och effektiv 
arbetsanpassning vid risk för ohälsa och sjukskrivning, arbetslivsinriktad 
rehabilitering för återgång i arbete samt att hålla kontakt med den sjuk-
skrivne. Coachningen kommer att planeras tillsammans med respektive 
förvaltning, HR och coach för att kunna anpassas till respektive chefs behov. 
 
Sunt Arbetsliv erbjuder möjligheten för kommunen att ansöka om stöd av ett 
resursteam som arbetar med chefsgrupper. Kommunen kommer att ta 
ställning till om det är en aktuell och relevant åtgärd för chefer framförallt 
inom Omsorgsförvaltningen där kommunen har den högsta redovisade 
sjukfrånvaron. 
 
Inom specifikt omsorgsförvaltningen har särskilda åtgärder vidtagits för att 
minska på sjukfrånvaron. Förutom tidigare nämnd coachning har förvalt-
ningen drivit ett aktivt arbete för att förtydliga medarbetarnas roller och 
påbörjat ett målarbete på alla enheter. På arbetsplatser med låg sjukfrånvaro 
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har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten och en väl 
fungerande kommunikation internt i organisationen. Enhetscheferna har fått i 
uppdrag att öka sin närvaro ute i verksamheten för att bygga tillit och 
förtroende. Enhetscheferna har även fått nya direktiv genom den nya 
uppdaterade rehabprocessen och ska numera kontakta den sjukskrivne dag 1 
samt arbeta med vad man kallar för ”aktiv sjukskrivning” vilket i praktiken 
innebär att enhetschefen ska bjuda in den sjukskrivne till möten samt hålla 
denne informerad om vad som händer i verksamheten. 
 
Avslutningsvis rekommenderar de förtroendevalda revisorerna att 
kommunstyrelsen ska överväga ett digitalt stödsystem som möjliggör 
analyser av sjukfrånvaron på olika nivåer. Kommunstyrelseförvaltningen 
bereder i skrivande stund införskaffandet av ett verksamhetsledningssystem 
till kommunen vari verktygen/stödet som efterfrågas i rekommendationen 
kommer att erbjudas.  
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron blir aldrig klart. Det är ett ständigt 
pågående arbete där lösningar och åtgärder behöver anpassas efter varje unik 
situation. Det är av betydande vikt att kommunstyrelsen säkerställer att 
resurser finns för att möta upp det stödbehov som finns inom organisationen 
för att arbeta med dessa frågor samt att arbetet med att öka hälsan och 
minska sjukfrånvaron i kommunen prioriteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 74 
Tjänsteskrivelse 31 mars 2020 
Revisionsberättelse  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunrevisionen (protokoll och yttrande) 
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§ 62 Dnr 00121/2020  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 1 april 2020. 
Sammanfattningen omfattar 12 motioner och 16 medborgarförslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 78 
Tjänsteskrivelse 1 april 2020 
Redovisning  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 63 Dnr 00023/2020  

Kommunalt partistöd 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 
 med 1 189 470 kronor enligt nedan: 
 
Socialdemokraterna 386 880 kr 
Centerpartiet 171 120 kr 
Sverigedemokraterna 144 150 kr 
Moderaterna 144 150 kr 
Vänsterpartiet 90 210 kr 
Ljusdalsbygdens Parti 90 210 kr 
Liberalerna 63 240 kr 
Miljöpartiet 63 240 kr 
Kristdemokraterna 36 270 kr 
 
2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är  
9 300 kronor per parti (20% av basbeloppet på 46 500 kronor för år 2019) 
och mandatstödet är 26 970 kronor (58% av basbeloppet för år 2019) per 
mandat i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
revidera formerna för redovisningen av partistödet. Gruppledarna har dock 
kommit överens om att inte revidera formerna under 2020, utan att det får 
anstå till 2021. 
 
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 
granskningsrapport.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 88 
Tjänsteskrivelse 19 maj 2020 
Redovisningar från samtliga partier 

Yrkanden 

Markus Evenssons (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten för utbetalning (ES) 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling för publicering på hemsidan 
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§ 64 Dnr 00375/2018  

Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 
Hjälpmedel och FoU Välfärd från och med 2019-01-01 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Föreslagna förändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för  
    hjälpmedel, FoU Välfärd, RegNet och HelGe antas.     

Sammanfattning av ärendet 

För att möjliggöra beslutsfattande för Gemensamma nämnden för  
hjälpmedel, FoU Välfärd, RegNet och HelGe föreslås att fullmäktige i 
samtliga kommuner samt i Region Gävleborg beslutar att möjliggöra detta 
och anta föreslagna förändringar i reglementet.  
 
Respektive fullmäktigeförsamling uppmanas att anta ändringarna senat 30 
juni 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 87 
Tjänsteskrivelse 20 maj 2020 
Skrivelse från Region Gävleborg 29 april 2020 
Tjänsteskrivelse Region Gävleborg 28 april 2020 
Förslag till ändringar i reglemente 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, RegNet och HelGe 
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§ 65 Dnr 00254/2016  

Detaljplan för fastigheterna Öje 6:57, Järvsö Kyrkby 
23:2 samt Öje 11:21 - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.Detaljplan för fastigheterna Öje 11:21, Öje 6:57 samt Järvsö Kyrkby 23:2 
 med flera, ”Skidnedfart och lift” antas 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslöt den 14 juni 2016 §119 att ge 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för skidnedfart och lift enligt ansökan från Destination Järvsö AB.  
 
Förslaget har varit föremål för granskning under tiden 20 mars 2020 till 17 
april 2020. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav ett utan 
synpunkter. Planförslaget har reviderats med anledning av inkomna 
yttranden och bedöms därav kunna antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 92 
Samhällsservicenämndens protokoll 19 maj 2020, § 76 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2020 
Antagandehanslingar 5 maj 2020 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande.  Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 66 Dnr 00160/2015  

VA-plan för Ljusdals kommun - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. VA-planen antas.  
 
2. Revidering ska ske varje mandatperiod.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2016, § 15 samhällsutveckling-förvalt-
ningen i uppdrag att, i samarbete med Ljusdal Vatten AB, upprätta en VA-
plan för Ljusdals kommun. Efter att ett förslag till plan tagits fram hölls 
informationsmöten och medborgardialog under mars 2018, vilket resulterade 
i flertalet inkomna synpunkter och extrainsatta möten. Därefter beslutades 
om intern granskning av planen.  
 
Den 17 april 2019 tillsattes en ny styrgrupp för VA-planen bestående av en 
mindre grupp av nämndens ledamöter, efter att det tidigare samhällsutveck-
lingsutskottet som utgjorde styrgrupp för arbetet med planen ersatts av 
samhällsservicenämnden i den nya organisationen. 
 
VA-planen har omarbetats och aktualiserats och ska antas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 91 
Samhällsservicenämndens protokoll 19 maj 2020, § 77 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 mars 2020 
VA-plan antagandeversion 20 mars 2020 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Bertil Asplund (S) och Sören Görgård (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsservicenämnden för verkställande  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 67 Dnr 00374/2015  

Kvalitetsprogram rörande Östernäs 11:4 med flera - 
antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kvalitetsprogrammet för Östernäs antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen fick 3 mars 2016, § 68 i uppdrag av 
kommunstyrelsen att planlägga och marknadsföra Östernäs. 
 
Processplan för utvecklingen av Östernäs 11:4 med flera godkändes av 
samhällsservicenämnden 26 februari 2019, § 19. Kvalitetsprogrammet är en 
del i detta. 
 
Förslaget till kvalitetsprogram var föremål för samråd under perioden 20 
januari till och med 21 februari 2020, beslutat av samhällsservicenämndens 
ordförande. Samrådsförslaget har reviderats med anledning av inkomna 
yttranden, vilket framgår av samrådsredogörelsen.  
 
Kvalitetsprogrammet är ett underlag för markanvisning och marköverlåtelse 
på Östernäs. Programmet visar både kommunens ambition och områdets 
möjligheter för framtida intressenter.  
 
Programmet tar avstamp i kommunala styrdokument samt plan- och 
bygglagen och visar hur dessa mål och riktlinjer kan översättas i fysiska 
strukturer med hjälp av olika gestaltningsprinciper. Kvalitetsprogrammet och 
tillhörande strukturplan anger huvudstrukturen för hela området och visar 
bland annat på var framtida bebyggelse, stråk, mötesplatser och parkeringar 
ska placeras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 93 
Samhällsutvecklingsnämndens protokoll 19 maj 2020, § 75 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 maj 2020 
Kvalitetsprogram Östernäs 11 maj 2020 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP) och Bertil Asplund (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
33(54) 

Datum 
2020-06-15 
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§ 68 Dnr 00186/2020  

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor - 
antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det reviderade handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 
 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) antas av Kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 
 
Detta reviderade handlingsprogram gäller perioden 2019-2022.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 94 
Samhällsservicenämndens protokoll 19 maj 2020, § 73 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 maj 2020 
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 6 maj 2020 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsservicenämnden  
Författningssamling 
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§ 69 Dnr 00151/2020  

Översyn av priser och avgifter gällande nyttjande av 
kommunens mark - arrenden, servitut och andra 
nyttjanderätter 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Arrendeavgiften för bostadsarrenden sätts till 4 000 kronor per år för 
 arrendetomt på fastigheterna Höga 7:1, Kläppa 2:7 och Kläppaängarna 
 5:1 medan arrendetomter på fastigheterna Fågelsjö 1:1, Tenskog 3:1 och 
 Veckebo 22:1, får en årskostnad om 3 000 kronor. 
  
2.  Vid anläggnings- och lägenhetsarrenden görs en bedömning som baserar 
 sig på ort, placering, användning och yta. Utgångspris 1 krona per 
 kvadratmeter och år med en lägsta årsavgift om 5 000 kronor. 
 
3. Vid upplägg av nytt servitut eller nyttjanderätt tas en uppläggningsavgift 
 som utgår från tidsåtgång för ärendet med handläggningskostnad per 
 timme enligt "Taxa för Samhällsservicenämndens verksamhet". Med 
 lägsta belopp motsvarande fem timmars handläggning för Servitut och två 
 timmars handläggning för nyttjanderätt. För närvarande (2020) ligger 
 taxan på 1 050 kronor per timme. 
 
4. De nya avgifterna tillämpas från och med 1 juni 2020 med reglering 
 enligt konsumentprisindex för oktober månad närmast före det aktuella 
 arrendeårets början. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun äger mark som upplåts via nyttjanderätter, arrenden och 
servitut till privatpersoner och företag för olika ändamål. Flera av avtalen 
ligger kvar med samma arrendeavgift sedan över 20 år och en översyn av 
arrendeavgifter behöver göras. Ett nytt beslut togs nyligen (kommunstyrel-
sen 2 oktober 2019 § 184) gällande jordbruksarrenden och en översyn av 
jaktarrenden gjordes 2018 så det som ses över i detta ärende är nyttjande-
rätter, servitut, bostadsarrenden, anläggningsarrenden och lägenhetsarrenden 
samt reservationsavtal för köp av detaljplanerad småhustomt. 
 
Ljusdals kommun avser inte att vara prisledande i sina avgifter men 
prisbilden ska vara relevant och uppdaterad och därför föreslås en 
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prissättning av arrenden, servitut och nyttjanderätter enligt dokumentet 
”Priser för nyttjande av kommunens mark”, dessutom föreslås att 
arrendepriset indexregleras. Dokumentet ”Priser för nyttjande av 
kommunens mark” innefattar förutom de priser som föreslås här även de 
sedan tidigare beslutade priserna för jakt- och jordbruksarrenden samt för 
markanvisningar.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 38 
Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2020, § 38 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 april 2020 
Priser för nyttjande av kommunens mark 23 april 2020 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsservicenämnden för verkställande  
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§ 70 Dnr 00085/2020  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) 
gällande verkställighet av beslut för ekonomisk 
uppföljning. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande verkställighet av beslut för ekonomisk uppföljning. 
 
I interpellationen skriver Bodil Eriksson:  
 
"Vid kommunstyrelsemötet den 1 mars 2018 beslöt kommunstyrelsen att 
kommunchefen får i uppdrag att ta fram en modell för månadsuppföljning 
innehållande resultat, avvikelserapportering samt relevanta nyckeltal. 
Uppföljningen ska vara för respektive nämnd samt för kommunen som 
helhet. 
 
I sammanfattning av ärendet står följande ”omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden skall också, enligt kommunens reglemente, arbeta fram 
en handlingsplan för hur nämndernas underskott skall återställas. 
Handlingsplanen ska redovisas för kommunfullmäktige senast sex månader 
efter det att kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen." 
 
I protokoll från kommunfullmäktige daterat den 24 april 2017 står följande 
”upprättande av handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör ett 
återställande av det negativa kapitalet”. 
 
På mina frågor om det finns handlingsplaner upprättade, när det gäller 
återställande av det egna kapitalet, hänvisas till budgetprocessen. 
Budgetprocessen är ett verktyg, handlingsplaner är ett annat verktyg. 
Kommunstyrelse beslut skall verkställas, detta är reglerat i kommunallagen." 
 
Mina frågor till Markus Evensson blir därför följande: 
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1.  Ljusdals kommun befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, vi 
 lånar till den löpande driften. Varför har kommunstyrelsens beslut från 
 mars 2018, två år gammalt, inte blivit verkställt? 
2.  Varför har inte beslutet att upprätta handlingsplaner för omsorgsnämnden 
 och utbildningsnämnden gällande hur dessa nämnder ska  återställa sina 
 negativa kapital blivit verkställt? 
3.  Vilka rutiner finns för att löpande ha kontroll, på att beslut i nämnderna 
 och fullmäktige blir verkställda? 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2020, § 32 att interpellationen får 
framställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) har svarat på 
interpellationen. 
 
1.  Hur den tidigare ledningen av kommunen har hanterat dessa beslut kan 
 jag inte svara för. När vi i januari 2019 tillträdde har vi enträget försökt 
 förändra hanteringen av kommunens ekonomiska situation. Att förändra 
 budgetarbetet var ett primärt område och förslag på ny hantering lades 
 fram för kommunstyrelsen som dock beslutade ”det ska fungera som det 
 gjort tidigare”. Kommunchefen arbetade fram en modell som 
 presenterades på kommunstyrelsen, även den röstades ner av 
 kommunstyrelsen.  
2. Det har upprättats förslag till beslut gällande strukturella förändringar och 
 förändringar inom förvaltningarna genom nya budgetbeslut. Enligt min 
 mening är detta de politiska beslut vi har fattat om handlingsplaner.  
3. Det finns ett otal rutiner beroende på vilka beslut som hänvisas till. Varje 
 månad får nämnder och styrelser rapporter på vilka delegeringsbeslut som 
 är tagna. Förvaltningarna presenterar interkontrollplaner för nämnderna 
 samt t ex presentationer status på uppdrag som är beslutade.  
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB) och 
Markus Evensson (S).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 22 maj 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 32 
Interpellation 20 februari 2020 
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 71 Dnr 00308/2019  

Motion från Yvonne Oscarsson, Oscar Löfgren och 
Ingela Gustavsson (V) om pojkars och mäns våld mot 
flickor och kvinnor. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen bifalles.         

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V) med flera har lämnat en motion gällande pojkars och 
mäns våld mot flickor och kvinnor. I motionen skriver de: 
 
"Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att både FN och Amnesty 
International har kallat det för det enskilt största hotet mot människors 
säkerhet. 
 
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det 
övergripande målet arbetar den svenska regeringen efter sex delmål. 
 
Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet. Målet omfattar alla yttringar av fysiskt och 
psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor 
och flickor. Delmålet omfattar vidare hedersrelaterat våld och förtryck samt 
prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. Det andra ledet 
i delmålet om kroppslig integritet handlar om kvinnors och flickors rätt och 
möjlighet att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 
 
De senaste sammanställningarna från Brå, Brottsförebyggande rådet, visar 
att i genomsnitt 13 kvinnor per år har dödats i Sverige av en före detta eller 
nuvarande partner under åren 2008-2017. Under 2018 dödades dock 22 
kvinnor av en förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation 
med.  
 
Pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor kan ges uttryck på många 
olika sätt där det dödliga våldet självklart är det mest allvarliga. Ingen form 
av förtryck och våld är dock acceptabelt såväl det är fysiskt, psykiskt, 
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sexuellt, materiellt eller ekonomiskt. Vi vill att Ljusdals kommun ska vara 
tydlig i att mäns våld mot kvinnor inte ska förekomma. 
 
Varje förvaltning har ansvar för sina verksamheter och behöver därför arbeta 
fram egna specifika insatser för att motverka pojkars och mäns våld mot 
flickor och kvinnor. Förvaltningarnas arbete kan därefter sammanställas i en 
handlingsplan som täcker samtliga verksamheter i Ljusdals kommun. 
Handlingsplanen bör innehålla såväl akuta som långsiktigt förebyggande 
insatser." 
 
Motionärerna vill att  
• Ljusdals kommun inför nolltolerans mot pojkars och mäns våld 
 mot flickor och kvinnor. 
• En handlingsplan arbetas fram som säkerställer detta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 138 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsen skickade motionen till utredningsenheten för yttrande  
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår att motionen bifalles. I 
sitt yttrande skriver enheten att historiskt har mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer främst betraktats som en avvikande företeelse av privat 
karaktär. Under de senaste decennierna har förståelsen vidgats och olika 
typer av våldshandlingar ses som en del av ett större strukturellt problem 
som berör alla.  
 
Både mäns våld mot kvinnor och våld generellt är ett utbrett samhälls-
problem. De flesta män använder inte våld, men den absoluta majoriteten av 
våldsutövare är män och pojkar. Samlad forskning visar att begränsande 
normer rörande genus, könsroller och familjebildning är länkade till mäns 
användning av våld i nära relationer. Mer jämställda attityder och normer 
verkar däremot vara kopplade till mindre våldsutövande och lägre acceptans 
för våld.  
 
Mäns våld mot kvinnor synliggjordes globalt under #metoo där kvinnor och 
flickor delade med sig av erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp 
i det offentliga men också erfarenheter av grova våldsbrott i hemmet. 
Gemensamt för uppropen är synliggörandet av en patriarkalt präglad 
samhällsstruktur.  
 
Kvinnors våld mot män och andra kvinnor förekommer också men på flera 
sätt är skillnaderna stora mellan könen. Mäns våld mot kvinnor har generellt 
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en högre allvarlighetsgrad och det är mer systematiskt och upprepat. Män 
utövar oftare våld mot kvinnor i en kontext av kontroll och utsatta kvinnor 
upplever oftare rädsla och minskat livsutrymme. Barn som bevittnat våld i 
hemmet får lika allvarliga psykiska konsekvenser som barn som utsätts för 
direkt våld, därför är barn som bevittnar våld också brottsoffer. 
 
Våld är inte bara en handling som utövas här och nu i realtid, utan det 
inskränker en persons hela livsutrymme och frihet vare sig förövaren är 
närvarande eller inte. Mäns våld mot kvinnor ses av världshälsoorganisa-
tionen, WHO, som ett folkhälsoproblem. Att avskaffa alla former av våld 
och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande 
mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen 
ska utveckla sin fulla potential. 
 
Bland de strategier som WHO lyfter fram som betydelsefulla för ett effektivt 
våldsförebyggande arbete finns strategier som att främja jämställdhet för att 
förebygga våld mot kvinnor och att förändra kulturella och sociala normer 
som stödjer våld.    
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen i enlighet med enheten 
för strategisk och hållbar utvecklings yttrande. 
 
Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 97 
Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2020, § 40 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 25 mars 2020 
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 10 februari 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019 § 138 
Motion 14 oktober 2019  

Yrkanden 

Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 72 Dnr 00333/2019  

Motion från Kennet Hedman (M) om trafikljus samt 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen 
Bjuråkersvägen - Hotellgatan i Ljusdal. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om trafikljus samt andra trafik-
säkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan i 
Ljusdal. 
 
Kennet Hedman föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda 
möjligheten att installera ett trafikljus som manövreras av gående och 
cyklister i korsningen samt att andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i 
korsningen samtidigt höjs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 4 november 2019, § 149 att skicka motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen 
till samhällsservicenämnden för yttrande. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår 11 februari 2020, § 33 att motionen ska 
avslås. 
 
I sitt yttrande skriver nämnden att en detaljplan finns för korsningen 
Bjuråkersvägen-Hotellgatan, antagen av kommunfullmäktige i Ljusdals 
kommun 26 maj 2014, § 91. Planen syftar bland annat till att öka framkom-
ligheten och trafiksäkerheten i korsningen för såväl bilister som för gång- 
och cykeltrafikanter genom att möjliggöra en breddad korsning för gator och 
trottoarer eller en ombyggnation av korsningen till cirkulationsplats. 
Detaljplanen innebär att gatukorsningens yta utökas, vilket medger att en 
cirkulationsplats med en liten rondell, delvis eller helt överkörningsbar, kan 
anordnas i korsningen, om Bjuråkersvägens lutning så medger. Gatumarken 
nordost om korsningen bör utökas enligt ”Planritning för korsningen-
Bjuråkersvägen-Hotellgatan”, vilket ökar framkomligheten för höger-
svängande trafik från Hotellgatan, samt även för infartstrafik från Bjuråkers-
vägen till Hotellgatan. 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
44(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Det finns en föreställning om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i 
miljöer där barn rör sig. Men trafikljus ska inte användas på barns skolvägar 
om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Då behövs 
andra, fartsänkande, åtgärder såsom upphöjningar, busskuddar, avsmal-
ningar, breda refuger och avvikande gatubeläggning. 
 
Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Vi lär våra barn 
att trycka på knappen, vänta på grön gubbe och sedan gå. Men barn klarar 
inte att samtidigt försäkra sig om att bilisterna verkligen stannar. Speciellt 
trafikljus som ligger på raksträckor och som kräver att man trycker för att få 
grönt, är farliga. 
 
Gata- och parkenhetens bedömning är att utredning för ökad trafiksäkerhet i 
korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan redan finns i och med den detaljplan 
som gäller för ovan nämnda korsning. 
 
Genomförande av åtgärder i enlighet med gällande detaljplan bedöms dock 
inte vara aktuella i närtid, utifrån den ekonomiska situation som för 
närvarande råder inom Ljusdals kommun.      
 
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i enlighet med 
samhällsservicenämndens förslag föreslås att motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 100 
Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2020, § 41 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 25 mars 2020 
Samhällsservicenämndens yttrande 11 februari 2020, § 33 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 januari 2020 
Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019 § 149 
Motion 31 oktober 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
45(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

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



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
46(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 00206/2019  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
fjärde kvartalet 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 
beslut för individ- och familjeomsorgen gällande fjärde kvartalet 2019.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 mars 2020, § 40 
Tjänsteskrivelse 3 mars 2020 
Protokoll Arbetsmarknads- och socialnämnden 21 januari 2020, § 8 
Tjänsteskrivelse 7 januari 2020   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
47(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr 00207/2019  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg tredje och fjärde kvartalet 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande tredje och fjärde kvartalet 
2019.                      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2020, § 102 
Tjänsteskrivelse 18 maj 2020 
Omsorgsnämndens protokoll 18 mars 2020, § 41 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 mars 2020 
Sammanställning av ej verkställda beslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
48(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 00320/2019  

Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens 
donationsfond efter Jessica Eriksson (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Jessica Eriksson (S) har beviljats entledigande av sitt uppdrag som ersättare i 
Albert Vikstens donationsfond. 
 
Fyllnadsval ska därför ske.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
49(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr 00328/2019  

Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond 
efter Camilla Englund (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2019, § 148 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
50(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr 00212/2020  

Avsägelse från Victoria Andersson (M) gällande 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, 
ledamot i omsorgsnämnden samt som ersättare i 
Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 
Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Victoria Andersson (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.  
 
2.  Thomas Evensson (M) väljs till ledamot i omsorgsnämnden. 
 
3.  Lennart Brolin (M) väljs till ersättare i Gemensam nämnd för FOU 
 Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken.  
 
4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Andersson (M) har begärt entledigande från sina uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i omsorgsnämnden samt som 
ersättare i Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM 
och HelGe-biblioteken.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Victoria Andersson 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Thomas Evensson (M) väljs till ledamot i 
omsorgsnämnden. Lennart Brolin (M) väljs till ersättare i Gemensam nämnd 
för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om Victoria Andersson kan beviljas 
avsägelse från sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
51(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Victoria Andersson 
De valda 
Omsorgsnämnden 
Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM och HelGe-
biblioteken 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM) 
Länsstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
52(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 00215/2020  

Fråga från Maria Molin (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Markus Evensson (S) gällande regionens 
bidrag till cykling i Järvsö. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) har ställt följande fråga: 
 
På det senaste regionstyrelsesammanträdet den 19 maj svarar region-
styrelsens ordförande på fråga från oss moderater om huruvida de 4,8 
miljoner kronor som regionstyrelsen beviljade till Järvsö Klätterpark AB 
(Järvsö Cykel AB) att; 
 
”Det här har ingenting med politiken i Ljusdal att göra". 
 
I en artikel i HelaHälsingland publicerad den 26 maj uttalar sig du, Markus 
Evensson kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal, att du tack vare att man 
kan bära olika ”hattar” inom politiken enligt följande; 
”Tack vare det har jag kunnat påverka andra politiker att skjuta till 
mångmiljonbelopp till verksamheter i kommunen.” Och syftar då på de 4,8 
miljoner som Region Gävleborg beviljat företaget i Järvsö. 
 
De två uttalandena från regionstyrelsens ordförande här i regionen, och du 
kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal beskriver ju två olika verkligheter. 
 
Regionstyrelsens ordförande svarade på regionfullmäktige i onsdags återigen 
på denna fråga och vidhåller att beslutet inte har något med politiken i 
Ljusdal att göra. Du var själv med på detta möte men fick som jag inte vara 
med i debatten. 
 
Därför ställer jag återigen denna fråga för att få ditt svar. Vem ska jag tro på, 
dig, eller regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan och 
beskriver bland annat hur och med vilka han har samverkat i denna fråga.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
53(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Debatt äger rum mellan Maria Molin (M) och Markus Evensson (S). 

Beslutsunderlag 

Fråga från Maria Molin 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
54(54) 

Datum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 00223/2020  

Avsägelse från Ronney Olsson (V) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ronney Olsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
2. Torbjörn Melkersson (V) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ronney Olsson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ronney Olsson 

Yrkanden 

Pia Hedblom (V): Torbjörn Melkersson (V) väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Ronney Olsson kan entledigas från sitt uppdrag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pia Hedbloms 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ronney Olsson 
Torbjörn Melkersson 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten (BM) 
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