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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 10 juni 2019 klockan 18:00-19:30 

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) 

Helena Brink (M) tjg ersättare 

Kennet Hedman (M) tjg ersättare 

Sören Görgård (C) 

Solange Nordh (C) 

Gunilla Brink (C) 

William Våhlberg (C) tjg ersättare 

Maud Jonsson (L) 

Harald Noréus (L) 

Roger Kastman (KD) 

Markus Evensson (S) § 87-93 

Stina Bolin (S) 

Jenny Breslin (S) 

Ove Schönning (S) 

Bertil Asplund (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Peter Engdahl (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Gunnar Eriksson (S) 

Ann Eriksson (S) 

Nouh Baravi (S) tjg ersättare § 83-86 

Anna Korableva (S) tjg ersättare 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare 

Yvonne Oscarsson (V) 

Oscar Löfgren (V) 

Ingela Gustavsson (V) 

Lena Svahn (MP) 

Karin Jansson (MP) tjg ersättare 

Per Andersson (SD) 

Charlotte Michaelsen (SD) 

Michael Michaelsen (SD) 

Lars G Eriksson (SD) 

Stefan Andersson (SD) 

Bodil Eriksson (LB) 

Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 
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 Ersättare 

Ronney Olsson (V) 

Astrid Edlund (LB) 

 

Övriga deltagare Utvecklingschef Rolf Berg § 83 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, fredag 14 juni kl 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 83-93 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Ove Schönning/ Sören Görgård   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-10 

Datum för anslags upprättande 2019-06-17 

Datum för anslags nedtagande 2019-07-09 

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 31 maj 2019. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 31 maj 2019 i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjort men till dagens sammanträde anmält 

medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Länsstyrelsen har utsett 

 Birgitta Backman (S) till ny ersättare 

 Maria Fernmalm (S) till ny ledamot 

 Lennart Canskog (S) till ny ersättare 

 Sven Persson (SD) till ny ersättare 

 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Ordföranden meddelar att en fråga inkommit, men eftersom kommunstyrelsens ordförande 

Markus Evensson (S) inte är närvarande kommer denna fråga besvaras vid nästkommande 

sammanträde. 

 

Ledamöternas korta frågor 
 

Maria Molin (M) ställer frågor om kommunstyrelsens ordförandes resa till Skottland. 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar att dessa frågor måste 

kommunstyrelsens ordförande svara på.  

 

Helena Brink (M) frågar om det finns tillräckligt många vikarier i kommunens 

verksamheter i sommar? 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar att hon återkommer med 

svar i denna fråga. 
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§ 83 Dnr 00283/2016  

Genomfart Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med 

 förutsättningen  att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande 

 ska vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av 

 Trafikverket.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Ljusdals kommun beslutade den 25 februari 2019 att 

delar av förslaget till yttrande rörande vägplan för genomfart Ljusdal Rv84 

skulle återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att avvakta en eventuell 

folkomröstning samt att en kostnadsfördelning mellan Trafikverket och 

Ljusdals kommun skulle tas fram. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att en folkomröstning inte 

genomföras.  

 

Därutöver vidhåller kommunstyrelseförvaltningen att en kostnadsfördelning 

mellan Trafikverket och Ljusdals kommun i detta läge ej kan redovisas då 

vägplanens slutliga innehåll avseende vilka åtgärder som ska ingå inte är 

fastställt. 

 

Dessa förutsättningar ska fastställas i ett särskilt avtal som reglerar parternas 

olika ansvar för genomförande och finansiering av vägplanens innehåll. I 

förslaget till yttrande framgår att Ljusdals kommun ställer sig positiv till ett 

byte av väghållaransvar med förutsättningen att ett genomförandeavtal för 

vägplanens genomförande skall vara framtaget och godkänt av parterna 

innan vägplanen fastställs av Trafikverket.    

 

Arbetsutskottet föreslår 7 maj 2019, § 34 att förslag till kompletterande 

yttrande godkänns med tillägget att etableringar längs Kyrksjönäsvägen inte 

ska tillåtas.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 21 maj 2019, § 119 att föreslå att Ljusdals 

kommun ska kräva att en cirkulationsplats vid Höga ska ingå i vägplanen 

och finansieras genom länstransportplanen. Ljusdals kommun ställer sig 
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positiv till ett byte av väghållaransvar med förutsättningen att ett 

genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska vara framtaget och 

godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av Trafikverket.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 21 maj 2019, § 119 

Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 34 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2 maj 2019 

Förslag kompletterande yttrande 6 mars 2019 

Yttrande skickat 28 februari 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 februari 2019, § 10 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 januari 2019 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Yvonne Oscarsson (V) och  

Karin Jansson (MP): Bifall till punkt 2 i kommunstyrelsens förslag. Avslag 

på punkt 1 i kommunstyrelsens förslag gällande cirkulationsplats i Höga.  

 

Stina Berg (M), Roger Kastman (KD), Maria Molin (M), Jonny Mill (LB) 

och Bodil Eriksson (LB): Ärendet ska återremitteras. Kommunen ska 

avvakta att ta ställning till byte av väg till dess att det är helt klarlagt att en 

säkrare passage vid Älvvallenområdet och en cirkulationsplats vid Höga 

kommer att ingå i vägplanen samt att finansieringen av vägbyte inklusive 

passage och cirkulationsplats är fullt ut finansierat av andra aktörer än 

Ljusdals kommun. 

 

Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till om ärendet ska 

återremitteras eller avgöras i dag. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras.  
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Omröstningsresultat 

Med 27 Ja-röster mot 13 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

ärendet ska avgöras  idag. 

 

Stina Bolin (S) Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), 

Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl 

(S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh 

Baravi (S), Anna Korableva (S), Birgitta Backman (S), Sören Görgård (C), 

Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), William 

Våhlberg (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L), Yvonne Oscarsson (V), 

Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Lena Svahn (MP), Karin Jansson 

(MP) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja. 

 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), 

Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise 

Hellström (LB), Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael 

Michaelsen (SD), Stefan Andersson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar 

Nej.  

Reservationer 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), 

Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise 

Hellström (LB), Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael 

Michaelsen (SD), Stefan Andersson (SD) och Roger Kastman (KD) 

reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att punkt 1 i 

kommunstyrelsens förslag stryks. Ordföranden finner att kommunfull-

mäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 2 i 

kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  
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Protokollsanteckning 

 

Stina Berg (M) vill ha antecknat till protokollet att kommunfullmäktiges 

ordförande meddelat att det är kommunfullmäktige som ska godkänna 

genomförandeavtalet. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Trafikverket 
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§ 84 Dnr 00140/2019  

Strategi för väghållaransvar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Strategi för Väghållaransvar antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun sköter en hel del enskild väg där juridisk väghållare är en 

förening, som inte längre är aktiv. Kommunfullmäktige fattade 1972 beslut 

om att vägföreningarna i Färila, Järvsö, Los och Ramsjö skulle skötas av 

kommunen. Samtidigt togs beslut om att Hybo och Tallåsen skulle skötas av 

föreningar, vilket aldrig genomfördes. Det innebär att kommunen sköter 

enskilda vägar trots att fullmäktigebeslut anger att det inte ska skötas.  

 

Samhällsserviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett 

väghållaransvarsfrågan och kommit fram till att det inte är juridiskt rätt att 

fortsätta med dagens väghållning. För att kunna stå som väghållare bör 

detaljplaner upprättas för de vägar som ska ingå i det kommunala vägnätet. 

Därmed är det dags att peka ut vilka vägar som faktiskt ska ingå i det 

kommunala vägnätet, vilket lämpligast görs genom en detaljplaneprocess. 

För att kunna inleda detta arbete behöver kommunfullmäktige anta ett nytt 

strategiskt beslut gällande kommunalt väghållningsansvar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 21 maj 2019, § 121 

Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019, § 105 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 mars 2019, § 38 

Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse 14 mars 2019 

Strategi för väghållaransvar 14 mars 2019 

Väghållaransvar 1.0, 14 februari 2019 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

12(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 00026/2019  

Kommunalt partistöd 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd 

 med 1 163 890 kronor enligt nedan: 

 

Socialdemokraterna 378 560 kr 

Centerpartiet  167 440 kr 

Sverigedemokraterna 141 050 kr 

Moderaterna  141 050 kr 

Vänsterpartiet   88 270 kr 

Ljusdalsbygdens Parti   88 270 kr 

Liberalerna    61 880 kr 

Miljöpartiet    61 880 kr 

Kristdemokraterna   35 490 kr  

 

2.  Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2019. 

 

3.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera formerna för redovisningen 

 av partistödet.       

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 

ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 

9 100 kronor per parti (20% av basbeloppet på 45 500 kronor för år 2018) 

och mandatstödet är 26 390 kronor (58% av basbeloppet för år 2018) per 

mandat i kommunfullmäktige. 

 

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 

granskningsrapport.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 21 maj 2019, § 127 

Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 37 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 3 maj 2019 
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Yrkanden 

Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  Kommunstyrelsen 

får i uppdrag att revidera formerna för redovisningen av partistödet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.  Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 86 Dnr 00182/2019  

Ansvarig utgivare för direktsända 
kommunfullmäktigesammanträden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ordförande Marit Holmstrand utses till ansvarig utgivare av 

 kommunfullmäktiges sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 

 på www.ljusdal.se 

 

2.  Förste vice ordförande Tommy Olsson till ersättare till ansvarig utgivare 

 efter Marit Holmstrand. 

 

3.  Andre vice ordförande Annelie Wallberg till ersättare till ansvarig 

 utgivare efter Marit Holmstrand.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via internet både direkt och i 

efterhand. Enligt yttrandefrihetsgrundlagen bedöms direktsänd webb-tv som 

radioprogram och då behövs en ansvarig utgivare med ersättare som 

registreras hos Myndigheten för press, radio och tv. 

  

Eftersom kommunfullmäktige sänds i begränsad omfattning, och i princip 

endast omfattar direktsända debatter, betecknas de i yttrandefrihets-

grundlagen som direktsändning av dagshändelser. Grundlagens regler om 

bland annat yttrandefrihetsbrott, ansvar och åtal är därför inte tillämpliga. I 

direktsända program svarar var och en av de medverkande för det som sägs. 

 

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver kommunfullmäktige ändå se till att 

det alltid finns en behörig utgivare med ställföreträdare (om utgivaren till 

exempel är sjuk eller utomlands) och anmäla dessa till Myndigheten för 

press, radio och tv.  

 

Att filma politiker eller andra som är på plats i sitt uppdrag anses mindre 

integritetskränkande än eventuell filmning av allmänheten. Samtliga 

medverkande i filmningen måste dock i förväg informeras om sändningen 

och hur materialet hanteras, till exempel hur det är möjligt att ta del av i 

efterhand. 
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Kommunfullmäktiges sändningar finns även fortsättningsvis tillgängliga på 

kommunens hemsida för att allmänheten ska kunna se dessa i efterhand. 

Sådant nedladdat material utgör inte en grundlagsskyddad sändning utan 

faller under dataskyddslagstiftningen. 

 

Alla personuppgifter måste behandlas utifrån att det finns en rättslig grund 

för detta. Webbsändning från sammanträden med kommunfullmäktige anses 

vara uppgift av viktigt allmänt intresse (dataskyddslag 2018:218, 3 kap 3 § 

3.). Om viktigt allmänt intresse finns behövs inget samtycke från enskilda 

under förutsättning att den enskildes personliga integritet inte kränks.  

 

Personuppgiftsansvaret för webbsändningarna ligger på kommunstyrelsen.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 21 maj 2019, § 125 

Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019, § 35 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 29 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Informationsenheten för verkställande 
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§ 87 Dnr 00241/2018  

Kommunal borgen till Kårböle byalag för investering i 
drivmedelsanläggning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Kommunal borgen på 2 000 000 kronor till Kårböle byalag beviljas som 

 säkerhet för lån/byggnadskreditiv.  

 

2.  Borgensprovision fastställs till 0,5 % per år.           

Sammanfattning av ärendet 

Kårböle byalag har hemställt om kommunal borgen på 2 Mkr för investering 

i drivmedelsanläggning i Kårböle. Region Gävleborg kommer att bidra med 

85 % av investeringen i stöd. Bidraget utbetalas i efterskott till den organisa-

tion som bygger och äger anläggningen varför byalaget eller indirekt bya-

lagets aktiebolag är beroende av ett lån för att genomföra projektet. Ett 

aktiebolag är under bildande. Kårböle byalag har inte egna tillgångar som 

motsvarar säkerhet för lån av denna omfattning. Lånet kommer att åter-

betalas efter att bidraget utbetalts och därigenom upphör borgensåtagandet. 

Kommunfullmäktige föreslås bevilja borgen till Kårböle byalag samt 

debitera 0,5 % per år i borgensprovision.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 21 maj 2019, § 131 

Arbetsutskottets protokoll 7 maj 2019 § 41 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2019 

Årsrapport, verksamhetsberättelse mm 

Ansökan från Kårböle Byalag 7 mars 2019 

 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Jenny Breslin (S) och Stina Berg (M): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för verkställande 

Kårböle byalag för kännedom 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 00108/2019  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har överlämnat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2018. Revisorerna för  kommunalförbundet har överlämnat 

revisionsberättelse för 2018. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen för 

2018 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

 

Jäv 

 

Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 maj 2019, § 106 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 23 april 2019 

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Inköp Gävleborg 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

19(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 89 Dnr 00153/2019  

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Björn Brink (C) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. John Nyman (C) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.  

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Björn Brink (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): John Nyman (C) väljs till ny ledamot.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

John Nyman 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

20(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 00179/2019  

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Olle 
Fack (C). Fyllnadsval av ersättare 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Solange Nordh (C) väljs till ledamot i kommunstyrelsen. 

 

2. Ulf Nyman (C) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.  

 

3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Olle Fack (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Solange Nordh väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

Till ny ersättare efter Solange Nordh väljs Ulf Nyman (C).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  

Kommunstyrelsen 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 00199/2019  

Avsägelse från Nathalie Häll (M) gällande uppdraget 
som ersättare i utbildningsnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Nathalie Häll (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Henrik Estander (M) väljs till ny ersättare. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Nathalie Häll (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Henrik Estander (M) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nathalie Häll 

Henrik Estander 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

22(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 00193/2019  

Medborgarförslag om inventering av resurser i bygden 
att tillgå vid extraordinära händelser, kriser och 
katastrofer 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige. I 

medborgarförslaget föreslås att kommunen ska inventera vilka resurser som 

finns att tillgå vid extraordinära händelser, krig och katastrofer.  

 

Dokumentation bör ske i ett dataregister, men även i ett manuellt register i 

form av pärmar etc. Dokumentationen blir en bra tillgång för kommunens 

krisledning och räddningstjänst. 

 

De som tillhandahåller maskiner och lokaler mm ska få ekonomisk 

ersättning vid extraordinära händelser, kriser och katastrofer.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Datum 

2019-06-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 00216/2019  

Medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla 
lånecyklar i de större orterna 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

I medborgarförslaget föreslå satt kommunen ska tillhandahålla lånecyklar i 

Ljusdal, Färila och Järvsö.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 
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