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 Ersättare 

Karin Jansson (MP) 

Övriga deltagare Ekonomichef Tom Westerberg § 112 

Tf VD Lena Bergsten § 114 

Utvecklingschef Rolf Berg § 115 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Stina Bolin och Yvonne Oscarsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-11-12 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 110-125 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Tommy Borg och Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Stina Bolin och Yvonne Oscarsson   
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§ 110 Dnr 00421/2018  

Val av kommunfullmäktiges presidium bestående av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för mandatperioden 2018-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Marit Holmstrand (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktige. 

 

2. Tommy Olsson (C) väljs till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 

3. Annelie Wallberg (S) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges arbetsordning står: 

 

”De år val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 

(presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med 

nyvalda fullmäktige. 

 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.” 

 

Mandatperioden omfattar perioden från och med 15 oktober 2014 till och 

med 14 oktober 2018. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober ställdes in. Presidievalen 

sker därför vid detta sammanträde. 

Yrkanden 

Markus Evensson (S):Marit Holmstrand (S) väljs till ordförande. 

 

Sören Görgård (C): Tommy Olsson (C) väljs till 1:e vice ordförande. 

 

Markus Evensson (S): Annelie Wallberg (S) väljs till 2:e vice ordförande 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

7(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Tommy Borg ställer proposition om bifall eller avslag till 

förslaget om att välja Marit Holmstrand till ordförande. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordförande Marit Holmstrand ställer proposition om bifall eller avslag till 

förslaget om att välja Tommy Olsson till 1:e vice ordförande. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordförande Marit Holmstrand ställer proposition om bifall eller avslag till 

förslaget om att välja Annelie Wallberg till 2:e vice ordförande. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 111 Dnr 00422/2018  

Val av valberedning för mandatperioden 2018-2022. Val 
av ordförande och vice ordförande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Till ledamöter i valberedningen väljs: 

 

Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S), Solange Nordh (C), Björn Brink (C), 

Ingela Gustavsson (V), Allan Cederborg (M), Torsten Hellström (LB), 

László Gönczi (MP), Tomas Skogstjärn (SD), Maud Jonsson (L) och Roger 

Kastman (KD). 

 

2. Till ersättare i valberedningen väljs: 

 

Maria Fernmalm (S), Peter Engdahl (S), Tommy Olsson (C), Jörgen Brink 

(C), Yvonne Oscarsson (V), Stina Berg (M), Jonny Mill (LB), Kristoffer 

Hansson (MP), Lars G Eriksson (SD), Harald Noréus (L) och Lars Björkbom 

(KD). 

 

3. Till ordförande väljs Irene Jonsson (S). 

 

4. Till vice ordförande väljs Solange Nordh (C). 

Sammanfattning av ärendet 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige i Ljusdal stadgas: 

 

”På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

 

Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 

en vice ordförande för den som de valts till ledamöter.” 

 

Mandatperioden omfattar perioden fr o m 15 oktober 2014 till 14 oktober 

2018. 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober ställdes in. Valet sker därför 

vid detta sammanträde. 

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Irene Jonsson (S) och Ove Schönning (S) väljs till 

ledamöter. Maria Fernmalm (S) och Peter Engdah (S) väljs till ersättare. 

Irene Jonsson väljs till ordförande. 

 

Sören Görgård (C): Solange Nordh (C) och Björn Brink (C) väljs till 

ledamöter. Tommy Olsson (C) och Jörgen Brink (C) väljs till ersättare. 

Solange Nordh väljs till vice ordförande. 

 

Yvonne Oscarsson (V): Ingela Gustavsson (V) väljs till ledamot. Yvonne 

Oscarsson (V) väljs till ersättare. 

 

Helena Brink (M): Allan Cederborg (M) väljs till ledamot. Stina  Berg (M) 

väljs till ersättare. 

 

Marie-Louise Hellström (LB): Torsten Hellström (LB) väljs till ledamot. 

Jonny Mill (LB) väljs till ersättare. 

 

Kristoffer Hansson (MP): László Gönczi (MP) väljs till ledamot. Kristoffer 

Hansson (MP) väljs till ersättare. 

 

Lars G Eriksson (SD): Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ledamot. Lars G 

Eriksson (MP) väljs till ersättare. 

 

Maud Jonsson (L): Maud Jonsson (L) väljs till ledamot. Harald Noréus (L) 

väljs till ersättare. 

 

Roger Kastman (KD): Roger Kastman (KD) väljs till ledamot. Lars 

Björkbom (KD) väljs till ersättare. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena om 

ledamöter och ersättare i valberedningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet om att 

välja Irene Jonsson till ordförande i valberedningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet om att 

välja Solange Nordh till vice ordförande i valberedningen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 112 Dnr 00352/2018  

Delårsbokslut och helårsprognos för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Tom Westerberg informerar om delårsrapport avseende 

bokslut för perioden januari-augusti 2018 samt prognos för 2018. 

 

Avvikelsen per 31 augusti 2018 är -30 miljoner kronor i förhållande till 

budget.  

 

Avvikelser för nämnder/förvaltningar januari- augusti (Mkr) 

 

 Samhällsutvecklingsförvaltningen 5,3 Mkr 

 Utbildningsnämnden -6,8 Mkr 

 Omsorgsnämnden -28,7 Mkr 

 

Avvikelser för kommunen januari-augusti 

 

 Förändring semesterlöneskuld +24 Mkr 

 Finansnetto +9 Mkr (borgensavgifter, överskottsutdelning från 

Kommunivest, realisationsvinst vid omplacering av pensionsmedel) 

 Vindkraftspremie +12,8 Mkr 

 

Helårsprognosen för 2018 visar på ett negativt resultat om minus 23,1 

miljoner kronor. Avvikelserna återfinns i huvudsak hos omsorgsnämnden 

med minus 29 miljoner kronor och utbildningsnämnden med minus 10,5 

miljoner kronor. 

 

För att klara balanskravet för 2018 krävs stora insatser. Omsorgsnämndens 

stora underskott hänför sig till Individ- och familjeomsorgen där kostnaderna 

för placeringar i familjehem överskrider ramarna. Stöd och omsorg med 

kostnadsavvikelser för socialpsykiatri, personlig assistans och hög 

sjukfrånvaro samt äldreomsorg med avvikelser för hemsjukvård. 

Utbildningsnämndens underskott hänför sig till högre kostnader än 

budgeterat för grundskola och gymnasieskola. 
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Verksamhetens nettokostnader beräknas under 2018 öka med 38,9 miljoner 

kronor, d v s 3,3% 

 

Hela investeringsutrymmet är använt enligt plan. 

 

Kommunchefen har ett uppdrag att titta på strukturella åtgärder för att få en 

ekonomi i balans samt att hitta en buffert på 20 miljoner kronor. 

 

Kommunens revisorer har avlämnat sin granskning av delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018, oktober 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 171 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 september 2018 

Yrkanden 

Bodil Eriksson (LB): Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 

effektivare och snabbare ekonomisk rapportering för nämnderna. 

 

Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Bodil Erikssons yrkande avslås.  

 

Kristoffer Hansson (MP), Tomas Skogstjärn (SD) och Yvonne Oscarsson 

(V): Bifall till Bodil Erikssons yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons 

yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag till Bodil Erikssons yrkande, Nej-röst för bifall till Bodil 

Erikssons yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Med 23 Ja-röster mot 18 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå 

Bodil Erikssons yrkande. 

 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand 

(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie 

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

Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Bertil Asplund (S), Olle Fack (C), 

Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), 

Tommy Olsson (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L) och Roger 

Kastman (KD) röstar Ja. 

 

Stina Berg (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren Nordlander (M), Helena 

Brink (M), Kennet Hedman (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), 

Ingela Gustavsson (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise 

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

(SD), Lars G Eriksson (SD), Tomas Skogstjärn (SD), Charlotte Michaelsen 

(SD) och Stefan Andersson (SD) röstar Nej. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

 

Reservationer 

 

Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Stina 

Berg (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren Nordlander (M), Helena 

Brink (M) och Kennet Hedman (M). 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Revisionen 

Samtliga förvaltningar och nämnder 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

14(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 00382/2018  

Delårsbokslut och helårsprognos för AB Ljusdalshem 
och AB Ljusdals Servicehus 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

 Resultat 8 miljoner före skatt 

 Underhåll direktavskrivet 20 miljoner kronor 

 Planerat underhåll 8 miljoner kronor. 

 

Byggnationer 

 Molinsgatan 3. Stod klart januari 2018 och är fullt uthyrt. 

 Trygghetsboende på Stenevägen i Järvsö. Påbörjat, beräknas vara 

klart i juni 2019. 

 Mångs-Pers i Färila. Inflyttning påbörjad. 

 Planer för byggnation av radhuslänga på Åkernvägen i Järvsö. 

 

Detaljplaner 
Planbesked för fastigheterna: 

 Öje 28:1 Järvsö 

 Öje 11:32 Järvsö 

 Östernäs Ljusdal 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 172 

Delårsrapport AB Ljusdalshem 

Delårsrapport AB Ljusdals Servicehus 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, AB Ljusdalshem 
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§ 114 Dnr 00391/2018  

Delårsbokslut Ljusdal Energikoncern 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat per sista augusti är 13 550 000 kronor. 

 

Hittills i år har investeringar för 88 miljoner kronor gjorts: 

 Nyanslutningar till alla nät 

 Reinvesteringar i VA-anläggningar 

 Kapacitet på fjärrvärmepannan i Järvsö är slut 

 

Björkhamre 

 Budgeten följs 

 Bygglov för parkering 

 Inflyttning i november/december 

 Planering hus 1 etapp 2 är i full gång- omklädning 

 Planering ytor, carport, garage, förråd och verkstad igång 

 

Nyanslutningar 

 3 villor 

 2 affärslokaler 

 16 uthyrningslägenheter 

 Bergscykelparkens hotell 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 173 

Delårsbokslut Ljusdal Energikoncern 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Ljusdal Energikoncern 
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§ 115 Dnr 00283/2016  

Lägesrapport gällande eventuellt vägbyte med 
Trafikverket, information 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Rolf Berg informerar: 

 

En avsiktsförklaring upprättad i juni 2012 ligger som grund för planering av 

en ny förbifart där den kommunala Kyrksjönäsvägen genom vägbyte kan 

ersätta nuvarande statliga väg 84 (Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan) genom 

centrala Ljusdal. Avsiktsförklaringen är tecknad mellan Trafikverket, Region 

Gävleborg och Ljusdals kommun, och kom till stånd då kraftigt ökade 

trafikmängder genom Ljusdal till följd av nya E4 till Hudiksvall 

konstaterades. Den ökade trafikmängden har bland annat medfört försämrad 

trafikmiljö längs genomfarten i centrum och köproblem i samband med 

bomfällningar vid Smedgatan där magasinsutrymmet för köande fordon är 

otillräckligt på båda sidor järnvägen. 

 

I grunden fanns ett tidigare förslag om en ny förbifart längs Smedgatan som 

skulle ansluta till en ny vägbro över Ljusnan mot Storhaga. Denna vägbro 

ansågs svår att finansiera inom överskådlig tid, och avsiktsförklaringen 

innebär en lösning på kortare sikt där en eventuell framtida ny vägbro kan 

integreras.  

 

Förutsättningar 

De större åtgärder som Trafikverket nu planerar som förutsättningar för en 

ny förbifart är planskild järnvägskorsning vid Smedgatan samt nya 

korsningslösningar vid Höga och Kläppa. Dessa åtgärder skall i huvudsak 

finansieras inom ramen för Region Gävleborgs länstransportplan, som 

inrymmer statliga medel för infrastrukturinvesteringar. En förutsättning för 

dessa investeringar är att de sker där staten är ägare av infrastrukturen. 

 

Viktiga förutsättningar inför ett kommunalt beslut är besked gällande hur 

väganslutningar och tillgänglighet till fastigheter längs Smedgatan kan lösas. 

I det senare fallet finns ett förslag om ett ”femte ben” i den blivande 
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cirkulationsplatsen som innebär en ny gemensam infart för OKQ8 och ICA 

Matpunkten. Även tillgängligheten till andra fastigheter i anslutning till 

Smedgatan bedöms påverkas i olika omfattning. 

 

Trafikverket har genomfört en så kallad Åtgärdsvalsstudie, där olika frågor 

kopplade till trafiksituationen i Ljusdals centralort blir belysta.  

 

Som en fortsättning på detta arbete genomförde Ljusdals kommun via 

konsultföretaget Ramböll under sommaren 2016 en utredning av hur en flytt 

av väg 84 kan förväntas påverka handel och service. Denna utredning hade 

fokus på effekter av förväntat ändrade trafikflöden och behandlade inte de 

möjligheter som kommunal rådighet över genomfarten kan innebära. 

 

Trafikverket tar nu fram en vägplan som beskriver hur den föreslagna nya 

sträckningen för väg 84 skall utföras. Ett genomförandeavtal skall ange 

förutsättningarna gällande ansvarsfördelning mellan Trafikverket och 

Ljusdals kommun. 

 

Förutsättningen för ett eventuellt vägbyte mellan Trafikverket och  Ljusdals 

kommun är att kommunen fattar beslut om att detta skall genomföras. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 00361/2015  

Utredning med anledning av medborgarförslag om 
tempererat utomhusbad på Östernäs 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Utredningen godkänns. 

 

2. I nuläget byggs inget utomhusbad vid Östernäs.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 34 att medborgar-

förslaget angående byggande av utomhusbad vid Östernäsområdet bifalles 

såtillvida att en utredning görs för att ta reda på kostnader och andra 

förutsättningar för att anlägga ett tempererat utomhusbad på 

Östernäsområdet.  

 

Enligt fritidsenhetens utredning är det, i detta ansträngda ekonomiska läge 

som helhet i kommunen, alltför kostsamt att anlägga ett tempererat 

utomhusbad. Andra prioriteringar måste tas först.  

 

En anläggning som skulle kunna placeras vid Östernäsområdet innehållande 

en längre 25-50 metersbassäng, en mindre undervisningsbassäng på 12-15 

meter samt en plaskbassäng för de yngsta barnen.  

 

I direkt anslutning skulle ytor med marksten/klinkers och gräsytor anläggas, 

omklädnings- och servicebyggnader upprättas samt en inhägnad med ett 

högre staket med en entrégrind. En uppskattad investering skulle uppgå till 

mellan 18-40 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer årligen en drift- och 

uppvärmningskostnad på cirka 700 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 179 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 september 2018, § 104 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 29 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 34 

Medborgarförslag 28 augusti 2015 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

19(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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.  

      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

20(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr 00075/2018  

Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort 
till Slottegymnasiets samtliga avgångselever. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon 

föreslår att ett stipendium om 15 000 kronor till körkort ska erhållas av de 

elever som går ut Slottegymnasiets program och som uppnått godkända 

betyg efter genomförd utbildning samt är folkbokförda i Ljusdals kommun 

enligt samma kriterier som finns inom Vård- och omsorgsprogrammet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 21 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motion till utbildningsnämnden för yttrande. 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen ska avslås. 

I sitt yttrande skriver nämnden att körkortsstipendiet finns på alla VO-

utbildningar i Hälsingland och har motiverats med att stipendiet skulle göra 

utbildningen mer attraktiv, samtidigt som körkort är en förutsättning för 

många jobb i omsorgsbranschen och därmed skulle göra eleverna mer 

anställningsbara i ett kommunalt bristyrke.  

 

Enligt förvaltningens uppfattning finns det åtskilliga andra insatser som har 

större betydelse för elevernas kunskapsnivå än en generell kontantbelöning 

till de elever som klarar godkänt betyg. Det har inte gjorts någon kvalitativ 

undersökning av vilken betydelse stipendiet haft för VO-programmets 

attraktivitet, och det statistiska underlaget är för litet för att dra slutsatser av.  

Med cirka 150 elever per årskull skulle kostnaden för bidraget maximalt 

kunna uppgå till ca 2,25 miljoner kronor per år, exklusive 

handläggningskostnader. Om färre elever klarar godkända betyg minskar 

kostnaden i motsvarande mån. Med 66 % godkända elever skulle det handla 

om ca 1,5 miljoner kronor per år.  

 

I rådande budgetläge ser förvaltningen inga motiv att prioritera denna 

tillkommande kostnad.       

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att utbildnings-

förvaltningen lyfter fram att körkortsstipendier redan finns inom VO-

programmen. Inom förvaltningen arbetas det mycket med ekonomin och att 

prioritera resurser på ett för eleverna så bra sätt som möjligt. Det finns inga 

fakta som pekar på att en generell kontantbelöning skulle innebära bättre 

studieresultat. Mot den bakgrunden föreslås att motionen avslås.      

 

Allmänna utskottet föreslår 11 september 2018, § 93 att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 4 oktober 2018, § 186 att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 186 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 93 

Utbildningsnämndens protokoll 17 maj 2018, § 40 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 maj 2018 

 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Stina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jonny Mill (LB) och Lars G Eriksson (SD): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Sören Görgårds yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

22(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr 00542/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av 
kulturgaranti inom skolan. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

instiftande av kulturgaranti inom skolan. 

 

Motionären skriver att i andra kommuner i länet är alla grundskoleelever 

från sex till 15 års ålder garanterade två kulturupplevelser per år. Totalt 

omfattas 11 500 barn och unga av den här unika kulturgarantin som nu 

inspirerar både regionen och andra kommuner att ta efter. 

 

Motionären anser att det vore en bra satsning för Ljusdals kommun att ta 

efter. Kulturaktiviteterna ska vara live. Aktiviteterna kan omfatta allt ifrån 

musik, teater, dansuppvisningar och clowner med mera. En del av 

kulturaktiviteterna får gärna ha en lokal eller regional prägel. Motionären 

yrkar att en kulturgaranti inom skolan införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2018, § 9 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen har skickat motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens skolelever redan 

idag erbjuds minst två, ofta fler, kulturaktiviteter per år.  

Motionens syfte är därmed uppnått.   

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att 

elever i Ljusdals kommun får fler än två kulturupplevelser per år kan 

garantin komma att upplevas som ett tak snarare än som ett golv. I och med 

att ambitionsnivån ligger högre än två kulturupplevelser per år anses den 

besvarad. 

 

Allmänna utskottet föreslår 11 september 2018, § 94 att motionen anses 

bevarad. 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

23(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen föreslår 4 oktober 2018, § 187 att motionen avslås. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 187 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 94 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 12 april 2018, § 40 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 16 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 9 

Motion 21 december 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars G Eriksson (SD): Bifall till motionen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Yvonne Oscarssons yrkande.   

Reservationer 

Per Andersson (SD), Lars G Eriksson (SD), Tomas Skogstjärn (SD), 

Charlotte Michaelsen (SD) och Stefan Andersson (SD).  

 

 

Beslutsexpediering 
Akt 

Motionären 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

24(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr 00254/2018  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om tätare tömningar 
av kommunens renhållningsstationer. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

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

fullmäktige anmodar renhållningen inom Ljusdals Energi att tömma 

återvinningsstationerna oftare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018, § 93 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till Ljusdal Renhållning AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande att FTI (Förpacknings & Tidnings 

Insamlingen) är en organisation skapad av producenterna för att ordna 

insamling av förpackningar och annat som de har ansvaret för att återvinna. 

Återvinningsstationer är skapade av FTI för att samla in hushållens 

förpackningar och tidningar. 

 

FTI ansvarar för landets drygt 5000 återvinningsstationer. De är obemannade 

och placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, drivmedels-

stationer och i bostadsområden. 

 

Det är till FTI man vänder sig om man har åsikter om tömningar. 

Återvinningsstationerna är alltså ingen kommunal verksamhet och Ljusdal 

Energikoncernen kan tyvärr inte styra över när de töms. 

           

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att det 

är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som svarar för återvinnings-

stationerna och inte Ljusdal Energi föreslås att motionen avslås.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

25(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 188 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 95 

Förslag till beslut 27 augusti 2018 

Yttrande från Ljusdal Energi 13 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 juni 2018, § 93 

Motion 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 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

26(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 00426/2018  

Motion från Yvonne Oscarsson (V) m fl gällande 
arvodering för kommunstyrelsens ordförande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

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% 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 effek-

tiviseras eller tvingas till neddragningar medan den främste företrädaren för 

politiken höjer sitt arvode med 14 430 kr i månaden. I Ljusdal följer 

arvoderingen riksdagsmannaarvodet. Från den första november höjs arvodet 

från 65 400 till 66 900 kr i månaden. Nuvarande arvode till kommun-

styrelsens ordförande i Ljusdal är 70 % av riksdagsmannaarvodet, dvs. 45 

780 kr i månaden, en årsinkomst på 549 360 kr. Med den nya ersättningen, 

90 % av riksdagsmannaarvodet uppbär kommunstyrelsens ordförande en 

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

årsinkomst på 722 520 kr, under en mandatperiod 2 890 080 kr, dvs. 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 att höja sin 

egen inkomst med närmare 700 000 kronor. 

 

Vi anser att kommunstyrelsens ordförandes arvode ska kvarstå på 70 % 

vilket då betyder en månadsinkomst på hela 46 830 kr i månaden, 562 000 kr 

per år och 2 248 000 kr under en hel mandatperiod. Vi anser att den summan 

mycket väl kan vara i paritet med uppdragets innehåll." 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

27(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

KS beredning 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

28(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr 00097/2018  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag per september 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 4 september 2018. 

Sammanställningen omfattar 15 motioner och 15 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 189 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 96 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 4 september 2018 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag, 4 

september 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.   

 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

29(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 00272/2018  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen inom 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg första kvartalet 
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 första kvartalet 2018. 

Av rapporten framgår att det fanns nio rapporteringar till inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. 

 

I tre av ärendena är det insatsen vård- och omsorgsboende som inte blivit 

verkställt inom tre månader, varav ett ärende inom äldreomsorg och två 

ärenden inom socialpsykiatri. 

 

Övriga sex ärenden tillhör verksamhetsområdet stöd och omsorg om 

personer med funktionsnedsättning. Sol/LSS och insatserna servicebostad, 

avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson (3 ST).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2018, § 190 

Allmänna utskottets protokoll 11 september 2018, § 97 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 augusti 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 16 maj 2018, § 82 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 4 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

30(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 00418/2018  

Avsägelse från Cristoffer Ericson (S) gällande 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Cristoffer Ericsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som  

  ledamot i kommunfullmäktige.   

Sammanfattning av ärendet 

Cristoffer Ericsson (S) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Cristoffer Ericsson 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 00405/2018  

Avsägelse från Lars Idon Andersson (SD) gällande 
uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars Idon Andersson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2. Mats Markusson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

 

3. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Idon Andersson (SD) har begärt avsägelse från sina uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Mats Markusson (SD) väljs till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lars Idon Andersson, Mats Markusson, Lars G Eriksson 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Länsstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

32(32) 

Datum 

2018-11-05 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 00459/2018  

Avsägelse från Svend-Aage Friis (SD) gällande 
uppdraget ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Svend-Aage Friis (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Sven- Aage Friis (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Svend-Aage Friis 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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