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Beslutande Ledamöter 

Markus Evensson (S), ordförande, § 50-52 och § 54-58  

Maud Jonsson (L), ersättare för Harald Noréus (L), ordförande § 53 

Kristina ”Stina” Bolin (S)  

Iréne Jonsson (S)  

Solange Nordh (C), § 50 och § 52-58 

Jonny Mill (LB), § 50-51 och § 54-58 

Ove Schönning (S), ersättare för Lena Svahn (MP) 

Stina Berg (M), ersättare för Lars Molin (M) 

Ronney Olsson (V), ersättare för Yvonne Oscarsson (V), § 50-51 och § 53-58 

 
Övriga deltagande Mikael Björk, biträdande kommunchef 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Ronney Olsson  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-04-15 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 50-58 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 

   

 Markus Evensson § 50-52 och § 54-58   

 Ordförande 

   

 Maud Jonsson § 53   

 Justerare 

   

 Ronney Olsson § 50-51 och § 53-58   

 Justerare 
  

 

 Solange Nordh § 52 
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§ 50 Dnr 00282/2019  

Årsredovisning för Ljusdals kommun 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisning 2019 för Ljusdals kommun godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har överlämnats för vidare 

beredning. 

 

Revisorerna kommer efter kommunstyrelsens behandling att granska 

årsredovisningen och lämna revisionsberättelse. Årsredovisningen lämnas 

därefter till kommunfullmäktige för beslut.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020 

Årsredovisning 2019 

Nämndernas protokoll gällande årsredovisning 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 51 Dnr 00133/2020  

Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till stämmo-

ombud vid årsstämma. 

 

2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn utses till ersättare 

för stämmoombud vid årsstämma. 

 

3. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisningen 

och koncernredovisningen. 

 

4. Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.       

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägda bolag och 

moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att 

kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 februari 2020 

Uppföljning av ägardirektiv 27 februari 2020 

Uppföljning av fullmäktiges mål 27 februari 2020 

Årsredovisningar för bolagen i Energikoncernen 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Jäv 

Solange Nordh (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
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§ 52 Dnr 00135/2020  

Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för AB 
Ljusdalshem 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till stämmo-

ombud vid årsstämma. 

 

2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn utses till ersättare 

för stämmoombud vid årsstämma. 

 

3. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisningen 

och koncernredovisningen för 2019. 

 

4. Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag och moderbolag i 

koncernen Ljusdalshem. Årsstämman ska hållas efter det att kommun-

fullmäktige fattat beslut i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020 

Årsredovisningar för bolagen i AB Ljusdalshem  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Jäv 

Ronney Olsson (V) och Jonny Mill (LB) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.  
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§ 53 Dnr 00139/2020  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.        

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Närljus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2019.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020 

Årsredovisning för stiftelsen NärLjus 

Yrkanden 

Stina Berg (M): bifall till punkt 1 i kommunstyrelseförvaltningens förslag 

och avslag till punkt 2 med anledning av att revisionsberättelsen fattas. 

 

Ronney Olsson (V): bifall till Stina Bergs yrkande. 

 

Irene Jonsson (S): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till punkt 1 i 

kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer de båda yrkandena gällande punkt 2 emot varandra och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Iréne Jonssons yrkande.  
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Jäv 

 

Markus Evensson (S) och Jonny Mill (LB) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

 

Maud Jonsson (L) träder in som ordförande. 

 

Reservation 

 

Ronney Olsson (V), Stina Berg (M) och Solange Nordh (C) reserverar sig 

mot beslutet gällande punkt 2.  
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§ 54 Dnr 00018/2020  

Särskilda direktiv från budgetberedningen 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Särskilda direktiv från budgetberedningen godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge med flera år av 

underskott och där år 2020 inletts med underskott lämnar härmed 

budgetberedningen särskilda direktiv som ska följas av nämnder och 

förvaltningar. Det ekonomiska läget kommer med all säkerhet att försämras 

ytterligare då pandemin till följd av coronaviruset lamslår ekonomin i 

Sverige och i hela världen.    

 

Gällande särskilda direktiv för budget 2021-2023 föreslås att beslut om 

budget tas i oktober vilket är efter det att regeringen lämnat sin budget-

proposition. Eventuella tillskott till den kommunala sektorn kommer bli 

nödvändiga och kommer då att presenteras i budgetpropositionen. 

Nämndernas förslag skall vara beslutade i nämnd senast i augusti 2020. 

Utgångspunkten för nämndernas förslag är beslutad ELP 2021-2022 minus 5 

procent.  

 

Gällande särskilda direktiv för ekonomi måste nämnder och förvaltningar 

omedelbart vidta alla de åtgärder som behövs för en ekonomi i balans. De 

särskilda direktiven kommer att gälla tills nämnder och kommunen som 

helhet återigen når kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. 

 

Budgetberedningen har möjlighet, enligt Plan för budget och budget-

uppföljning, att utfärda särskilda direktiv i budgetarbetet. Utifrån direktivens 

karaktär behöver direktiven godkännas av kommunfullmäktige. 

 

Budgetberedningen förutsätter dock att nämnder och förvaltningar, med 

omedelbar verkan, arbetar utifrån lagda direktiv och att alla inser allvaret i 

nuvarande situation.  
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Särskilda direktiv budget: 

 

 Budgetprocessen förskjuts i tid så att beslut om budgetramar 2021-2023 

tas i kommunfullmäktige i oktober. 

 

 Nämndernas budgetförslag skall vara beslutade senast i augusti. 

 

 Nämndernas budgetförslag skall utgå från beslutad ELP 2021-2022 

minus 5 procent. 

 

Särskilda direktiv ekonomi: 

 

 En kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet i hela kommunen. 

Omedelbara verksamhetsförändringar till exempel rörande prioritering, 

arbetssätt, rutiner, vikarietillsättning, tjänstetillsättning, inköp med mera. 

 

 Budgetdisciplin och noggrann budgetkontroll i alla verksamheter. Detta 

innebär månatliga uppföljningar, analyser och vidtagande av nödvändiga 

åtgärder. 

 

 Kommunchefen får i uppdrag att sänka kostnaderna med 45 miljoner 

kronor genom att effektivisera kommunens alla verksamheter. 

Uppdraget innebär åtgärder som kraftigt reducerar antalet årsarbetare. I 

enlighet med rapporten "strukturella förändringar" uppdras 

kommunchefen minska de administrativa kostnaderna med fem miljoner 

kronor under 2020. 

 

 Ekonomiska månadsrapporter ska införas för alla nämnder och för hela 

kommunen. 

 

 Se över möjligheten att digitalisera till exempel försörjningsstödet. 

 

 Ljusdals kommun ska aktivt informera om, uppmuntra och underlätta 

för de personalgrupper som önskar bilda intraprenader     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 mars 2020, § 26 

Särskilda budgetdirektiv från budgetberedningen 22 mars 2020 

Budgetdirektiv 2021 samt ELP 2022-2023 från budgetberedningen 19 

februari 2020 

Arbetsutskottets protokoll 26 februari 2020, § 20 
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Yrkanden 

Stina Berg (M): Bifall till särskilda direktiv med tillägget att de sista fyra 

punkterna är Valiansens förslag. 

1. Samhällsservicenämnden får i uppdrag att effektivisera sina 

verksamheter med ytterligare 5 miljoner under 2020. 

2. Politikerarvoden ska sänkas från 1 juli 2020. Arvodet för 

kommunstyrelsens ordförande sänks från 90 procent av ett 

riksdagsarvode till 75 procent. 1:e vice ordförandenas arvoden i 

utbildnings-, samhällsservice-, omsorgs- och arbetsmarknads- 

socialnämnderna sänks från 10 procent till 5 procent av riksdagsarvodet. 

Övriga politiska arvoden sänks med 5 procent. 

 

Jonny Mill (LB): bifall till Stina Bergs yrkande om att politikerarvodena ska 

sänkas. 

 

Stina Bolin (S), Iréne Jonsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Iréne Jonssons yrkande mot Stina Bergs yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Stina Berg (M), Solange Nord (C), Ronney Olsson (S) och Jonny Mill (LB) 

reserverar sig mot beslutet till fördel för eget yrkande.  
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§ 55 Dnr 00402/2019  

Tillkommande ramar för nyupplåning under år 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 har rätt att nyupplåna ytterligare 

100 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens skulder under år 

2020, med totalt 165,2 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att uppta nya lån med 

maximalt 50 miljoner kronor under år 2020. Nya lån upptogs därefter i 

Kommuninvest den 21 februari 2020 med sammanlagt 50 miljoner kronor.  

 

Vidare, kommunfullmäktige har den 30 september 2019 beslutat att 

finansiera kommunens insats om 15,2 miljoner kronor för sanering av den 

västra delen av Östernäs genom extern upplåning. Saneringsarbetena ska 

utföras under 2020 och vara avslutade senast 31 december 2020. Upplåning i 

detta avseende planeras ske i anslutning till att arbetena påbörjas under våren 

2020.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 mars 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 56 Dnr 00064/2020  

Regleringsfonder 2020 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Bygdemedel från regleringsfonder 2020 fördelas enligt följande:

 

Arbråsjöarnas regleringsfond: 

Boda Hembygdsförening 10 000 kronor 

JärvsöRådet, Torön 60 000 kronor 

Kanotklubben Ljusnan 10 000 kronor 

Järvsö FVOF 20 000 kronor 

Järvsö Båtklubb 20 000 kronor 

JärvsöRådet, isleden 20 000 kronor 

Summa                140 000 kronor                   
  

Sveg-Laforsens regleringsfond: 

Kårböle FVO 49 000 kronor 

Kårböle byalag 35 700 kronor 

Kårböle idrotts och pensionärsförening 45 900 kronor 

Föne bygdegårdsförening 35 000 kronor 

Ljusdals fornminne och hembygdsförening 73 114 kronor 

Summa  238 714 kronor 

                  

 Stora Hamrasjöns regleringsfond: 

Orsa besparingsskog 20 925 kronor 

Summa  20 925 kronor 

 

 Dåasens regleringsfond: 

Loos Hamra skoterklubb 40 000 kronor 

Summa  40 000 kronor  
 

 Hennans regleringsfond: 

Hennans byaråd  40 000 kronor 

Summa 40 000 kronor          

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 

de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, det vill säga Arbråsjöarna, 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

14(19) 

Datum 

2020-04-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sveg-Laforsen, Stora Hamrasjön, Hennan och Dåasen samt aktuell 

behållning i respektive fond. Kommunen har därefter översänt materialet till 

berörda byaråd för prioritering bland ansökningarna samt motivering till 

föreslagna fördelningar. Byaråden har efter sina respektive beredningar 

inkommit med skrivelser om förslag till fördelning med motiveringar. 

Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel upprättats baserade på 

respektive byalags prioriteringar. Vid motstridiga prioriteringar från byalag 

har förslag till fördelning av regleringsmedel sammanjämkats.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelse-

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 57 Dnr 00138/2020  

Möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnderna att delta i 
sammanträden på distans 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. I kommunfullmäktiges arbetsordning införs följande bestämmelse: 

 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro 

får ske på distans. 

 

2. I kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen införs följande 

bestämmelse: 

 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-

handlingar, bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om närvaro 

får ske på distans. 

 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för distansmöten. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen 5 kap 16 § respektive 6 kap 

24 § ge ledamöter möjligheten att delta på kommunfullmäktiges respektive 

kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden på distans. 

 

Vissa tekniska krav måste vara uppfyllda för att deltagande enligt dessa 

bestämmelser ska kunna anses ske, bland annat så måste både ljud- och 

bildöverföring ske i realtid. Dessutom måste samtliga deltagare kunna se och 

höra varandra. Detta innebär t ex att det inte är tillräckligt att ledamoten på 

distans syns men att denne inte ser ledamöterna vid det fysiska 

sammanträdet. I den mån flera ledamöter deltar på distans ska dessa också 

kunna se och höra varandra.  

 

Ytterligare ett krav som ställs är att samtliga deltagare ska kunna delta på 

lika villkor.  Detta innebär att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil 

och av hög kvalitet. Om bild- och ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen 

bryts måste sammanträdet avbrytas till dess att det på nytt går att upprätta en 

fullgod förbindelse.  

 

Vidare anses det i kravet på att kunna delta på lika villkor ligga att alla ska 

kunna ta del av samma handlingar, även sådana som delas ut på 

sammanträdet samt att alla ska kunna delta i avgöranden av ärenden, även 

om detta sker genom omröstning.  

 

När det gäller hantering av uppgifter som omfattas av sekretess måste det vid 

distansdeltagande i nämnders sammanträden finnas garantier för att 

sekretessbelagda uppgifter som avhandlas under sammanträdet inte röjs för 

någon utomstående. 

 

Det ska också uppmärksammas att den omständigheten att bild och ljud 

överförs vid deltagande på distans innebär att dataskyddsförordningen blir 

tillämplig. Detta innebär att den personuppgiftsansvarige måste vidta 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 

personuppgifter som behandlas. Detta kan till exempel innebära att 

överföringen måste krypteras eller att deltagande på distans sker i särskilda 

lokaler utrustade med särskild teknisk utrustning.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020 
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Yrkanden 

Ronney Olsson (V), Irene Jonsson (S), Stina Bolin (S), Stina Berg (M), 

Solange Nordh (C), Maud Jonsson (L), Ove Schönning (S) och Jonny Mill 

(LB): bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

18(19) 

Datum 

2020-04-08 
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§ 58 Dnr 00264/2019  

Markanvisning och genomförandeavtal rörande Kläppa 
by i Ljusdal 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Markanvisning och genomförandeavtal rörande Kläppa by godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Engbergs Fastigheter i Järvsö AB vill bygga Kläppa by vilket omfattar totalt 

cirka 50 bostäder, primärt villabebyggelse. Kläppa by byggs dels på egen 

mark samt på kommunens mark. Avtalet reglerar ansvar och fördelning av 

kostnader för de första två etapperna vilka byggs på exploatörens mark. 

Avtalet reglerar också möjligheten för exploatören att bygga vidare på egen 

mark samt även möjligheten att köpa kommunens mark för vidare 

byggnation.   

  

Kostnaden för kommunen är primärt merkostnader för väg, upp till 

kommunal standard, då kommunen kommer att vara väghållare. Enligt plan 

kommer vägbyggnation påbörjas under 2020 och då finansieras med 

omdisponeringar i befintlig investeringsbudget. För slutställande av väg, 

med asfaltering och belysning för hela Kläppa by, kan eventuellt 

investeringsmedel behöva tillskjutas i budget 2021-2023. Övriga kostnader 

står exploatören för och fördelas per avstyckad fastighet.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 25 mars 2020, § 25 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 mars 2020 

Markanvisningsavtal med bilagor 23 mars 2020 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Solange Nordh (C), Ronney Olsson (V), Stina Berg (M), 

Jonny Mill (LB), Stina Bolin (S), Ove Schönning (S) och Maud Jonsson (L): 

bifall till arbetsutskottets förslag.  



 

Kommunstyrelsen  

PROTOKOLL 

Sida 

19(19) 

Datum 

2020-04-08 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Engbergs Fastigheter i Järvsö AB  

Kommunstyrelseförvaltningen 

Samhällserviceförvaltningen 

Akt 
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