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Datum

2020-05-25

Plats och tid

Slottegymnasiets aula, måndagen den 25 maj 2020 klockan 18:00-22:05

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande jäv § 48
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande jäv § 48
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande jäv § 48
Stina Berg (M) jäv § 48
Maria Molin (M)
Pernilla Färlin (M) jäv § 48
Jonas Wallgren Nordlander (M) jäv § 48
Victoria Andersson (M) tjg ers jäv § 48
Kennet Hedman (M) tjg ersättare vid § 48 vid jäv
Hanna Görgård (C) jäv § 48
Sören Görgård (C) jäv § 48
Ulf Nyman (C) jäv § 48
Solange Nordh (C) § 46-48 (tom ansvarsfrihet för kommunstyrelsen)
William Våhlberg (C) jäv § 48
Jonas Rask- Samuelsson (C) tjg ersättare § 48 vid jäv
Jaana Hertzman (C) tjg ersättare § 48 vid jäv, § 49-54
Maud Jonsson (L) jäv § 48
Alexandra Dahlberg (L) tjg ersättare § 46-50, jäv § 48
Roger Kastman (KD) jäv § 48
Markus Evensson (S) jäv § 48
Stina Michelson (S) jäv § 48
Jenny Breslin (S)
Ove Schönning (S) jäv § 48
Bertil Asplund (S) jäv § 48
Iréne Jonsson (S) jäv § 48
Peter Engdahl (S)
Maria Fernmalm (S) jäv § 48
Gunnar Eriksson (S)
Ann Eriksson (S) jäv § 48
Nouh Baravi (S) tjg ersättare jäv § 48
Lennart Canskog (S) tjg ersättare
Birgitta Backman (S) tjg ersättare § 48 vid jäv
Yvonne Oscarsson (V) jäv § 48
Oscar Löfgren (V) jäv § 48
Ingela Gustavsson (V) jäv § 48
Pia Hedblom (V) tjg ersättare § 48 vid jäv
Kristoffer Hansson (MP)
Lena Svahn (MP) jäv § 48
Per Andersson (SD)
Lars G Eriksson (SD) jäv § 48
Sven Persson (SD)
Jens Furuskog (SD) tjg ersättare
Bodil Eriksson (LB) jäv § 48
Jonny Mill (LB) jäv § 48
Marie-Louise Hellström (LB)
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Fredrik Röjd (LB) tjg ersättare § 48 vid jäv, 49-54

Övriga deltagare

Justerare

Ekonomichef Tom Westerberg § 46
Revisionens ordförande Björn Brink (C) § 47
Revisionens vice ordförande Roland Bäckman (S) § 47
Kommunchef Nicklas Bremefors
Biträdande kommunchef Mikael Björk
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare
Kristoffer Hansson och Roger Kastman

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-06-01

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Marit Holmstrand
Justerare

Kristoffer Hansson och Roger Kastman
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Datum för anslags upprättande

2020-06-02

Datum för anslags nedtagande

2020-06-24

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 15 maj 2020.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 maj 2020 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Meddelanden
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Alexandra Dahlberg (L) till
ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 17 februari 2020 samt Erik
Samuelsson (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 9 april 2020.
Ledamöternas korta frågor
Marie-Louise Hellström (LB) frågar hur kommunstyrelsens ordförande
kommer att agera kring ljuden som kommer från vindkraftverken på
Svartvallsberget?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Sören Görgård (C) ställer en fråga om varför kommunfullmäktige
sammanträder med 41 ledamöter i dag och inte 25 som vid förra
sammanträdet (enligt politisk överenskommelse vid det sammanträdet)?
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) ställer en fråga om hur många ungdomar kommunen
kommer att anställa i sommar för sommarjobb?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (M) frågar om kommunens anställda har fått
information om att det nu är tillåtet att ge blod på arbetstid?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
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Maria Molin (M) ställde vid förra sammanträdet en fråga till
utbildningsnämndens ordförande om omställningsarbetet inom
utbildningsförvaltningen, specifikt personalen på Hybo skola.
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelsson (S) kunde vid det
sammanträdet inte svara på frågan, men svarar vid detta sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
6(26)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 46

Datum

2020-05-25

Dnr 00282/2019

Årsredovisning för Ljusdals kommun 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning 2019 för Ljusdals kommun godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har överlämnats.
Revisorerna har efter kommunstyrelsens behandling granskat
årsredovisningen och lämnat revisionsberättelse.
Ekonomichef Tom Westerberg informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 50
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020
Årsredovisning 2019
Nämndernas protokoll gällande årsredovisning
Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Maud Jonsson (L), Yvonne
Oscarsson (V), Stina Michelsson (S), Ove Schönning (S), Stina Berg (M),
Lena Svahn (MP), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB) och
Kristoffer Hansson (MP): 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
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
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Dnr 00154/2020

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för år 2019.
Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) redogör för
revisionsberättelsen:
Revisorerna bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden samt
utbildningsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Totalt redovisar dessa nämnder ett underskott om -33,9 mkr varav
arbetsmarknad- och socialnämndens underskott uppgår till -23,6 mkr och
utbildningsnämndens underskott uppgår till -10,3 mkr. Den ekonomiska
situationen ställer höga krav på anpassningar av verksamheten och det är
nödvändigt att åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom de av
fullmäktige tilldelade ramarna. Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska
utvecklingen inom nämnderna och vill med anledning av de betydande
underskotten rikta kritik gentemot arbetsmarknad- och socialnämnden samt
utbildningsnämnden. Revisorerna kommer därför under innevarande år
löpande följa nämndernas ekonomiska uppföljning.
Revisorerna bedömer att omsorgsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Omsorgsnämnden redovisar ett betydande underskott för året -23,5 mkr (-30,9 mnkr
år 2018) trots den nya organisationen där delar av verksamheten är överförd
till arbetsmarknad- och socialnämnden inför år 2019. Revisorerna ser
allvarligt på att nämnden under året inte har vidtagit tillräckliga eller
nödvändiga åtgärder för att nå en ekonomi i balans samt att nämnden inte har
formulerat varken ekonomiska eller verksamhetsmässiga mål för året.
Revisorerna kommer därför under innevarande år löpande följa nämndens
ekonomiska uppföljning.
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Kommunstyrelsen har i detta arbete en viktig roll och revisorerna ser det som
väsentligt att styrelsen arbetar aktivt utifrån sitt ansvar för uppföljning,
uppsikt och samordning i arbetet med effektivisering och framtida
budgetanpassningar.
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen inte har bedrivit verksamheten på
ett helt ändamålsenligt sätt men från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna riktar kritik gentemot kommunstyrelsen för den
otillräckliga beredningen av ärendet avseende beviljande av lån till Järvsö
Bergcykelklubb i februari 2019 (kommunstyrelsens protokoll 20 19-02-27 §
48). Revisorerna bedömer att beslut i ärendet har fattats med en bristfällig
beredning av ärendet vilket medfört att det saknas spårbarhet kring
ställningstagandet om ärenden är av principiell beskaffenhet eller huruvida
detta gynnar en enskild verksamhet.
Revisorerna ser allvarligt på kommunstyrelsens ordförandes och ytterligare
en kommunstyrelseledamots agerande i samband med beslutet av beviljandet
av lån till Järvsö Bergcykelklubb. Av protokollet, från kommunstyrelsens
sammanträde den 2019-02-27 § 47, framgår att styrgrupp med syfte att
utveckla cyklingen kommer att genomföra en studieresa till Skottland, och
att ingen politiker skulle delta i studieresan. Revisorerna bedömer därför att
kommunstyrelsens ordförandes och ledamotens agerande genom deltagande
i studieresan står i direkt strid med styrelsens beslut. Revisorerna vill med
anledning av ovan nämnda rikta kritik gentemot kommunstyrelseledamoten
för agerandet i samband med studieresan.
Revisorerna bedömer att övriga nämnder i Ljusdals kommun har bedrivit
verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer med bakgrund i de inom nämnderna redovisade
underskotten att styrelsens, arbetsmarknads- och socialnämndens,
utbildningsnämndens samt omsorgsnämndens interna kontroll inte har varit
tillräcklig. Det är väsentligt att nämnderna säkerställer ett systematiskt arbete
och att åtgärder vidtas för att nå en ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer, utifrån genomförd granskning, att övriga nämndernas
interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att det redovisade resultatet inte är
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.
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Vad gäller verksamhetsmålen kan revisorerna konstatera att det inte lämnas
en bedömning av måluppfyllelse i årsredovisningen. Med bakgrund till detta
kan revisorerna inte uttala sig om måluppfyllelsen avseende verksamheten är
förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019.
Kommunens ackumulerade negativa resultat att återställa uppgår till 63,7
mkr. Revisorerna vill framhålla att kommunen behöver vidta kraftfullare
åtgärder för att detta ska kunna återställas i enlighet med kommunallagens
regler.
Revisorerna riktar, utifrån redogörelsen ovan, anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande för förtroendeskadligt agerande som bedöms stå i strid
med kommunstyrelsens beslut § 47. Revisorerna tillstyrker trots detta att
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till kommunstyrelsens ordförande.
Revisorerna riktar, utifrån redogörelsen ovan, anmärkning mot omsorgsnämnden för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi. Revisorerna
tillstyrker trots ovanstående att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
omsorgsnämnden och de enskilda ledamöterna.
Revisorerna tillstyrker, trots ovan riktad kritik, att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfärd och
Hjälpmedel, Överförmyndarnämnden samt Företagshälsovårdsnämnden
beviljas ansvarsfrihet för 2019.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2019.
Roland Bäckman och Hans Gustavson har ej deltagit i granskningen av
omsorgsnämnden på grund av valbarhetshinder.
Enligt 5 kap 32 § kommunallagen ska fullmäktige hämta in förklaring över
anmärkning som framställts i revisionsberättelsen. De förklaringar som
hämtas in utgör tillsammans med revisionsberättelsen underlag för fullmäktiges ställningstagande till frågorna om anmärkning och ansvarsfrihet
enligt 5 kap 24 § kommunallagen.
Förklaringar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande och
omsorgsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
10(26)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2020-05-25

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) redogör för sin
förklaring.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) redogör via telefonlänk
för omsorgsnämndens förklaring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 14 maj 2020
Revisionsberättelse
Bilaga till revisionsberättelse
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om revisionsberättelsen kan noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00155/2020

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen samt i nämnderna verksamhetsåret
2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens ordförande beviljas inte ansvarsfrihet för 2019.
Motivering till detta är anmärkning riktad från revisorerna i Ljusdals
kommun för förtroendeskadligt agerande. En anmärkning som bedöms
vara så allvarlig att ansvarsfrihet inte kan beviljas. Kommunstyrelsens
ordförande har deltagit i en studieresa till Skottland i strid med
kommunstyrelsens uttalade vilja.
Markus Evensson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. I hans ställe
tjänstgör Birgitta Backman (S).
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess övriga enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.
Markus Evensson (S), Stina Michelsson (S), Ove Schönning (S), Bertil
Asplund (S), Irene Jonsson (S), Stina Berg (M), Hanna Görgård (C),
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Maud Jonsson (L), Yvonne
Oscarsson (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (MP),
Lars G Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Markus Evensson (S), Kennet
Hedman (M) tjänstgör istället för Stina Berg (M), Jonas Rask-Samuelsson
(C) tjänstgör istället för Sören Görgård (C), Jaana Hertzman (C) tjänstgör
istället för Solange Nordh (C), Pia Hedblom (V) tjänstgör istället för
Yvonne Oscarsson (V), Fredrik Röjd (LB) tjänstgör istället för Bodil
Eriksson (LB) och Lars Björkbom (KD) tjänstgör istället för Roger
Kastman (KD).
3. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.
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Stina Michelsson (S), Nouh Baravi (S), William Våhlberg (C), Jonny Mill
(LB), Marie-Louise Hellström (LB) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Stina Michelsson (S), Kjell
Nilsson (S) tjänstgör istället för Nouh Baravi (S), Jonas Rask-Samuelsson
(C) tjänstgör istället för William Våhlberg (C) och Fredrik Röjd (LB)
tjänstgör istället för Jonny Mill (LB).
4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. Anmärkning riktas mot
omsorgsnämnden för bristande måluppfyllelse avseende ekonomi.
Jonas Wallgren Nordlander (M), Victoria Andersson (M), Tommy Olsson
(C), Maud Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Marie-Louise Hellström
(LB), Ulf Nyman (C) och Lars G Eriksson (SD) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av beslutet.
Kennet Hedman (M) tjänstgör istället för Jonas Wallgren Nordlander (M),
Jonas Rask-Samuelsson (C) tjänstgör istället för Tommy Olsson (C), Pia
Hedblom (V) tjänstgör istället för Ingela Gustavsson (V) och Fredrik
Röjd (LB) tjänstgör istället för Marie-Louise Hellström (LB).
5. Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess
enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.
Ove Schönning (S), Maria Fernmalm (S), Ann Eriksson (S), Jonny Mill
(LB), Lars G Eriksson (SD), Roger Kastman (KD) och Alexandra
Dahlberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Ove Schönning (S), Kjell
Nilsson (S) tjänstgör istället för Maria Fernmalm (S) och Fredrik Röjd
(LB) tjänstgör istället för Jonny Mill (LB).
6. Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.
Irene Jonsson (S), Pernilla Färlin (M), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill
(LB) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Irene Jonsson (S), Kennet
Hedman (M) tjänstgör istället för Pernilla Färlin (M), Pia Hedblom (V)
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tjänstgör istället för Oscar Löfgren (V), Fredrik Röjd (LB) tjänstgör
istället för Jonny Mill (LB) och Kjell Nilsson (S) tjänstgör istället för
Annelie Wallberg (S).
7. Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019.
Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Jaana Hertzman (C) tjänstgör istället för Ulf Nyman (C).
8. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019.
Marit Holmstrand (S), Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD) och Maud
Jonsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kjell Nilsson (S) tjänstgör istället för Marit Holmstrand (S) och Fredrik
Röjd (LB) tjänstgör istället för Jonny Mill (LB).
9. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019.
Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman (KD) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Kjell Nilsson (S) tjänstgör istället för Ann Eriksson (S) och Kennet
Hedman (M) tjänstgör istället för Pernilla Färlin (M).
10. Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet,
Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda
förtroendevalda för 2019.
Maria Fernmalm (S) och Victoria Andersson (M) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Birgitta Backman (S) tjänstgör istället för Maria Fernmalm (S) och
Kennet Hedman (M) tjänstgör istället för Victoria Hedman (M).
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Sammanfattning av ärendet
Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande för
förtroendeskadligt agerande i strid mot kommunstyrelsens beslut § 47.
Revisorerna riktar också anmärkning mot omsorgsnämnden för bristande
måluppfyllelse avseende ekonomi.
Revisorerna tillstyrker, trots ovanstående kritik, att kommunfullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Enligt 5 kap 32 § kommunallagen ska fullmäktige hämta in förklaring över
anmärkning som framställts i revisionsberättelsen. De förklaringar som
hämtas in utgör tillsammans med revisionsberättelsen underlag för fullmäktiges ställningstagande till frågorna om anmärkning och ansvarsfrihet enligt
5 kap 24 § kommunallagen.
Förklaringar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande och
omsorgsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande och omsorgsnämndens
ordförande redogjorde för förklaringarna under föregående ärende,
revisionsberättelse 2019.
Kommunfullmäktiges presidium har i utlåtande 14 maj 2020 ställt sig bakom
revisorernas bedömningar. Tommy Olsson (C) meddelar avvikande
uppfattning när det gäller ansvarsfrågan för kommunstyrelsens ordförande.
Beslutsunderlag
Utlåtande från kommunfullmäktiges presidium 14 maj 2020
Förklaring från omsorgsnämnden 13 maj 2020
Förklaring från kommunstyrelsens ordförande 14 maj 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C): Kommunstyrelsens ordförande beviljas inte ansvarsfrihet
för 2019. Motivering till detta är anmärkning från revisorerna i Ljusdals
kommun för förtroendeskadligt agerande. En anmärkning som bedöms vara
så allvarlig att ansvarsfrihet inte kan beviljas. Kommunstyrelsens ordförande
har deltagit i en studieresa till Skottland i strid med kommunstyrelsens
uttalade vilja.
Bertil Asplund (S): Bifall till presidiets förslag.
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Kristoffer Hansson (MP): Anmärkning ska inte riktas mot omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden befinner sig i allvarligt läge och har inte bedrivit
verksamheterna på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Dock anser vi att
omsorgsnämnden har redovisat hur de har jobbat med ekonomin och vad
som visar på att de tagit beslut som tyvärr inte har räckt hela vägen. Vilket
leder fram till att vi i Miljöpartiet de gröna Ljusdal inte anser att det räcker
till en anmärkning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds
yrkande om att inte bevilja kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet för
2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande, Nejröst för att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande.
Omröstningsresultat
Med 19 Nej-röster mot 18 Ja-röster, 3 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat att inte bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsens ordförande.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren
Nordlander (M), Victoria Andersson (M), Hanna Görgård (C), Sören
Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C),
Tommy Olsson (C), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela
Gustavsson (V), Jonny Mill (LB), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD),
Jens Furuskog (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej.
Stina Michelsson (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), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S), Maud
Jonsson (L), Alexandra Dahlberg (L, Kristoffer Hansson (MP) och Lena
Svahn (MP) röstar Ja.
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Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess övriga enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess övriga enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer presidiets förslag om att rikta anmärkning mot
omsorgsnämnden mot Kristoffer Hanssons yrkande om att inte rikta
anmärkning mot omsorgsnämnden. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag att rikta anmärkning mot
omsorgsnämnden.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att rikta anmärkning mot omsorgsnämnden, Nej-röst för att inte
rikta anmärkning mot omsorgsnämnden.
Omröstningsresultat
Med 29 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat att rikta anmärkning mot omsorgsnämnden.
Stina Michelsson (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), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S), Maria
Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kennet Hedman (M), Hanna Görgård (C),
Sören Görgård (C), William Våhlberg (C), Jonas Rask-Samuelsson (C),
Jaana Hertzman (C), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Pia
Hedblom (V), Per Andersson (SD), Sven Persson (SD), Jens Furuskog (SD)
och Roger Kastman (KD) röstar Ja.
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Kjell Nilsson (S), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) röstar Nej.
Markus Evensson (S), Stina Berg (M), Bodil Eriksson (LB) och Fredrik Röjd
(LB) avstår från att rösta
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja ansvarsfrihet för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja ansvarsfrihet för samhällsservicenämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
ansvarsfrihet för valnämnden och dess övriga enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel
SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Reservationer
Stina Michelsson (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), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman (S), Maud
Jonsson (L), Alexandra Dahlberg (L, Kristoffer Hansson (MP) och Lena
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Svahn (MP) reserverar sig mot beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsens ordförande.
Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) reserverar sig mot beslutet
att rikta anmärkning mot omsorgsnämnden.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder
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Dnr 00135/2020

Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för AB
Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till stämmoombud 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 kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 52
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 31 mars 2020
Årsredovisningar för bolagen i AB Ljusdalshem
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Stämmombuden
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Dnr 00157/2020

Utökad borgensram för AB Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB Ljusdalshems låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 450
miljoner kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem avser att förvärva fastigheterna på Gullvivan, Mångs-Pers
och Gärdeåsvägen 14-16 från AB Ljusdals Servicehus för cirka 109 Mkr.
För att finansiera förvärven har VD för AB Ljusdalshem, inkommit med en
begäran om ny borgenram på 450 miljoner kronor. Begäran innebär att
borgensramen för bolaget utökas med 118 miljoner kronor från nuvarande
332 miljoner kronor till 450 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 67
Arbetsutskottets protokoll 22 april 2020, § 28
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2020
Ansökan från AB Ljusdalshem om utökad budgetram 15 april 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 21 maj 2018, § 68
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Ekonomichefen för verkställande
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Dnr 00133/2020

Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för
Ljusdal Energiföretag AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till stämmoombud 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 helägt bolag och
moderbolag i koncernen Ljusdal Energi. Årsstämma ska hållas efter det att
kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 8 april 2020, § 51
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 27 februari 2020
Uppföljning av ägardirektiv 27 februari 2020
Uppföljning av fullmäktiges mål 27 februari 2020
Årsredovisningar för bolagen i Energikoncernen
Yrkanden
Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Berti Asplunds
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energi AB
Stämmoombuden
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Dnr 00027/2020

Avveckling av stiftelsen Närljus
Kommunfullmäktige beslutar
1. Stiftelsen Närljus ska avvecklas.
2. Stadgarna för stiftelsen Närljus revideras enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Närljus har föreslagit att stiftelsen Närljus ska avvecklas. Ett
förslag på revidering av stadgar har lämnats.
Kommunstyrelsen förslår att Stiftelsen Närljus avvecklas och att stadgarna
för stiftelsen Närljus revideras enligt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 70
Arbetsutskottets protokoll 22 april 2020, § 30
Förslag reviderade stadgar Närljus 15 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
Stiftelsen Närljus
Författningssamling
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Dnr 00010/2020

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden,
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Närljus samt
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter
Mats Nygårdh (L)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i styrelsen för stiftelsen
Ljusdalshem.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Mats Nygårdh (L) har beviljats entledigande från sina uppdrag.
Fyllnadsval ska göras av ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen
för stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem.
Yrkanden
Maud Jonsson (L): Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i styrelsen för
stiftelsen Ljusdalshem.
Maud Jonsson meddelar att Liberalerna avstår från sin plats som ersättare i
styrelsen för stiftelsen Närljus.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, De valda
Utbildningsnämnden, Stiftelsen Närljus
Förtroendemannaregister, Löneenheten
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Dnr 00182/2020

Medborgarförslag gällande minskning av antal
ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande minskning av antalet ledamöter till 31 i
kommunfullmäktige har inkommit.
Förslagsställaren skriver att "kommunen har ekonomiskt kärva tider.
Verksamheter ska spara kraftigt, exempelvis på resurser inom skolan, så
förefaller det slösaktigt att göra en satsning om närmare 33% på fullmäktige.
Därför föreslår jag fullmäktige besluta om en minskning av antalet ledamöter
till det minimum som kommunallagen föreskriver, med omedelbar verkan,
och om det ej är möjligt så inför nästa mandatperiod.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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