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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 29 januari 2018 kl 18:00-20:20 
Beslutande Ledamöter 

Björn Brink (C), Ordförande 
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande 
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande 
Marit Holmstrand (S) jäv § 1 
Stina Bolin (S) 
Jenny Breslin (S) 
Per Gunnar Larsson (S) 
Tommy Borg (S) 
Markus Evensson (S) 
Peter Engdahl (S) 
Leif Persson (S) 
Iréne Jonsson (S) 
Ove Schönning (S) tjg ers 
Birgitta Backman (S) tjg ers 
Olle Fack (C) jäv § 2 
Ulf Nyman (C) 
Ingrid Olsson (C) 
Harald Noréus (L) 
Maud Jonsson (L) 
Mia Sparrow (L) 
Lars Björkbom (KD) 
László Gönczi (MP)  
Karin Jansson (MP) tjg ers 
Sune Frost (MP) tjg ers 
Lars Molin (M) 
Marie-Louise Hellström (-) 
Torsten Hellström (-) 
Kennet Hedman (M) 
Jan Hedlund (M) 
Allan Cederborg (M) tjg ers 
Marie Mill (LB) 
Leif Hansen (-) 
Lars G Eriksson (SD) 
Mikael Olsson (SD) 
Stefan Andersson (SD) 
Yvonne Oscarsson (V) 
Kenneth Forssell (V) jäv § 1 
Jan Anders Eliasson (V) 
Stig Andersson (V) 
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Justerare Allan Cederborg (M) och Peter Engdahl (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-02-05 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-18 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Björn Brink   

 Justerare 

   

 Allan Cederborg (M) och Peter Engdahl (S)   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-01-29 

Datum för anslags upprättande 2018-02-06 

Datum för anslags nedtagande 2018-02-28 

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 19 januari 2018. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 19 januari 2018 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 
laga ordning kungjort. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde anmälda 
en motion, tre medborgarförslag, två avsägelser och ett fyllnadsval får upptas på 
dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Meddelanden 
 

• Vid januari månads gruppledarträff presenterade presidiet ett förslag till 
uppförandekod inom politiken. Uppförandekoden kommer att, efter beredning i 
kommunstyrelsen, komma till kommunfullmäktige för antagande. 

• Ett inplastat kort har tagits fram för akuta åtgärder vid hot- och krissituationer. När 
gruppledarna har godkänt kortet kommer det att delas ut till alla förtroendevalda. 

• Kommunallagen kräver från och med 1 januari att kommunfullmäktiges 
kungörelser annonseras digitalt på kommunens hemsida. Den fysiska anslagstavlan 
i entrén är nu borttagen. Kommunfullmäktige behöver inte heller kungöra sina 
sammanträden i lokalpressen. 

• Omsorgsnämnden har fattat ett beslut i ett medborgarförslag gällande 
trygghetsboende på Mångs-Pers som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. 
KS 00273/2017 

• Ledamöterna Marie-Louise och Torsten Hellström har lämnat Moderaterna. 
• Kommunrevisionens vice ordförande Pekka Kankare (M) har avlidit. Fyllnadsval 

kommer att förrättas vid kvällens sammanträde.  
 

Ledamöternas korta frågor 
 
Leif Hansen (-) frågar om hur kommunen har informerat om Förintelsens Minnesdag som 
infaller den 27 januari varje år. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Markus Evensson (S) frågar om kommunfullmäktige kommer att få någon specifik 
information om det eventuella vägbytet med Trafikverket. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
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Jenny Breslin (S) frågar om ärendemängden till kommunfullmäktiges sammanträde i 
februari månad. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) och kommunfullmäktiges ordförande 
Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Singoalla Livingstone frågar om vem som bär ansvaret för att östernäshusets stomme har 
mikrobiella skador plus fuktskador och mögelsporer? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande, tillika styrelseordförande i Ljusdal Energi AB, 
Björn Brink (C) svarar att det är bolaget Ljusdal Energi AB som har ansvaret. Jurister 
undersöker nu om någon särskild kan ställas som ansvarig. Kommunfullmäktige har 
beställt en egen utredning, som kommer att utgöra en del i det som bolaget självt utreder. 
Dessutom pågår den vanliga bolagsrevisionen och lekmannarevisionen. 
 
Bodil Eriksson frågar vad som har hänt med det Öppna brev hon skrev till 
kommunfullmäktige den 27 september 2017 med anledning av kommunstyrelsens beslut 
gällande hennes medborgarförslag om att ta fram statistik gällande förekomsten av 
hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals kommun? 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar att kommunfullmäktige 
delegerade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Som läget är nu, är det en 
fråga för kommunstyrelsen. 
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§ 1 Dnr 00001/2017  

Tilläggsbudget 2018, ELP 2019-2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Utbildningsnämndens budget utökas med 441 000 kronor för 2018,  
 732 000 kronor för 2019 och 733 000 kronor för 2020. 
 
2.  Omsorgsnämndens budget utökas med 38 000 kronor för 2018,  
 38 000 kronor för 2019 och 38 000 kronor för 2020.          

Sammanfattning av ärendet 

I regeringens budgetproposition för 2018 tillförs kommunsektorn riktade 
stadsbidrag för bl.a. reformer inom utbildning och social omsorg. 
Budgetberedningen föreslår därför att Utbildningsnämnden respektive 
Omsorgsnämnden tilldelas medel för att verkställa regeringens intentioner 
under 2018, 2019 och 2020.   
 
Jäv 
 
Kenneth Forssell (V) och Marit Holmstrand (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 30 november 2017, § 224 
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 114 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 oktober 2017 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Stina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, UN, ON, Ekonomienheten för verkställande 
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§ 2 Dnr 00431/2017  

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån 
alternativt borgen för upprustning av stationshuset i 
Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunen ingår borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000 
 kronor till JärvsöRådet. 
 
2. Borgensåttagandet begränsas till tio år.  

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella bygdeföreningen JärvsöRådet äger och förvaltar fastigheten med 
stationshuset i Järvsö. Föreningen förvärvade fastigheten Ljusdal Öster-
Skästra 24:14 av Ljusdals kommun för 1 krona 2011-05-12 och har därefter 
renoverat och utvecklat såväl byggnad som lokaler. Hyresgäster är 
Destination Järvsö (turistbyrå och kontor) samt Jernhusen/Svenska 
Reseterminaler (vänthall för tågresenärer). För egen del disponerar 
JärvsöRådet lokaler för bygdeutveckling och tillhandahåller möteslokaler för 
ideella föreningar. 
 
JärvsöRådet har i samråd med Jernhusen/Svenska Reseterminaler funnit att 
vänthallen bör flyttas för att möjliggöra tryggare arbetsmiljö för turistbyråns 
personal samt minska möjligheterna för skadegörelse. Dessutom behöver 
entrén till vänthall och turistbyrå anpassas för funktionshindrade och ny 
toalett, anpassad för funktionshindrade, byggas i anslutning till den nya 
vänthallen. 
 
Eftersom Destination Järvsö växer och anställer ny personal är företaget i 
behov av större lokaler. För att möjliggöra detta avser JärvsöRådet renovera 
och anpassa lokalerna på övervåningen för Destination Järvsö. Därefter 
övertar bygde-föreningen Destination Järvsös tidigare lokaler på 
bottenvåningen. 
 
Renoverings- och ombyggnadsprojektet kostnadsberäknas till 900 000 
kronor plus moms enligt offert. 
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§ 2 forts. Dnr 00431/2017  

Ansökan från JärvsöRådet om kommunalt lån 
alternativt borgen för upprustning av stationshuset i 
Järvsö samt byggandet av en handikapptoalett 
 
Fastigheten har 2017-08-26 värderats till 2,8 Mkr (+/- 200 tkr). En 
inteckning på 300 000 finns uttagen och utgör pant för lån i Hälsinglands 
Sparbank (181 996 kr per 2017-09-26). 
 
En ny inteckning på 800 000 kronor (118 tkr finns i utrymme på befintlig 
inteckning) kostar 2 % på inteckningsbeloppet i stämpelskatt och 375 kronor 
i expeditionsavgift, d.v.s. 16 375 kronor. Dessutom tillkommer bankens 
avgifter. Eftersom den ideella bygdeföreningen JärvsöRådets verksamhet är 
angelägen för kommunens medborgare och besökare bör kommunen ingå 
borgensförbindelse som säkerhet för lån på 900 000 kronor i Hälsinglands 
Sparbank och därmed bespara föreningen kostnader för säkerhet i form av ny 
inteckning. 
 
Jäv 
 
Olle Fack (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 30 november 2018, § 234 
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2018, § 115 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 oktober 2017 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och Markus Evensson (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering: Akt, Järvsörådet, Ekonomienheten för verkställande 
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§ 3 Dnr 00400/2017  

Förslag från kommunens Jämställdhetsberedning 
gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals 
kommuns verksamheter 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att jämställdhetsintegrering sker av 
 kommunens alla verksamheter. Startpunkten är en utbildning i 
 jämställdhetsintegrering 25-26 januari 2018 via Sveriges Kommuner och 
 Landsting. 
 
2.  Inför varje mandatperiod sker utbildning i jämställdhetsintegrering för 
 samtliga politiker. 
 
3.  Jämställdhetsberedningen ska rapportera om aktuellt arbete vid varje 
 kommunfullmäktigesammanträde. 
 
4.  Till Demokratiberedningen remitteras frågan om beredningens behov av 
 att rapportera aktuellt arbete vid varje kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun undertecknade CEMR deklarationen 2010 vilket innebär 
att kommunen ska arbeta på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som 
den egna organisationen har. Fram till idag har kommunen arbetat med 
jämställdhetsintegrering i delar av kommunens verksamheter. Främst inom 
förskola och skola samt omsorgsförvaltningen. Nu vill jämställdhets-
beredningen intensifiera detta arbeta och att hela den kommunala 
verksamheten skall jämställdhetsintegreras. 
 
Utifrån förslaget sätts nu 500 000 kronor av för detta arbete under 2018. 
Under 2018 kommer kommunen kunna påbörja detta arbete men då detta är 
ett långsiktigt arbete kan utökad finansiering komma att behövas även åren 
därefter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 30 november 2017, § 234 
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 115 
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§ 3 forts.  Dnr 00400/2017  

Förslag från kommunens Jämställdhetsberedning 
gällande jämställdhetsintegrering av Ljusdals 
kommuns verksamheter 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V) och Stina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Björn Brink (C): Till Demokratiberedningen remitteras frågan om 
beredningens behov av att rapportera aktuellt arbete vid varje 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
om att till Demokratiberedningen remittera frågan om beredningens behov 
av att rapportera aktuellt arbete vid varje kommunfullmäktigesammanträde. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag till övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
Demokratiberedningen för yttrande 
Jämställdhetsberedningen för kännedom 
KLK balanslista 
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§ 4 Dnr 00489/2017  

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tillgänglighetsprogram. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utbildningsinsats för  
    förtroendevalda och tjänstemän om vinsterna med tillgänglighetsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag om 
tillgänglighetsarbete för 2018. Rådet har också listat en rad prioriterade 
arbeten för detta.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 11 januari 2018, § 3 
Allmänna utskottets protokoll 5 december 2017, § 131 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 28 november 2017 
Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 15 november 2017, § 30 
Förslag till kommunstyrelsen om tillgänglighetsarbete 2018 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (-), Kenneth Forssell (V) och Per-
Gunnar Larsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Marie Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunens strateg i 
funktionshinderfrågor ges utökad tjänst från 50 % till 100 % år 2018.  

Propositionsordningar 

Ordföranden meddelar att Marie Mills yrkande om utökad tjänst för stategen 
i funktionshinderfrågor inte kan ställas under proposition eftersom detta inte 
är en kommunfullmäktigefråga. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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§ 4 forts. Dnr 00489/2017  

Tillgänglighetsarbete i Ljusdals kommun 2018 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunchefen för verkställande 
KLK balanslista 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
15(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 5 Dnr 00079/2017  

Rättning av renhållningstaxa 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Taxan ändras enligt bifogade prislistor.  

Sammanfattning av ärendet 

I taxebestämmelser med tillhörande priser finns en skrivning som innebär att 
rabatten för avdrag gällande hämtningsavgift från miljöbod innebär att 
totalavgiften blir lägre än grundavgiften för renhållning, eftersom rabatten 
för hämtningsavgift är högre än hämtningsavgiften. Grundavgiften ska täcka 
andra kostnader är sådana kopplade till hämtning. 
 
En och tvåfamiljshus 
Grundavgift: 1 378kronor 
Hämtavgift: 225 kronor 
Rabatt 400 kronor 
 
Fritidshus 
Grundavgift: 756 kronor 
Hämtavgift: 85 kronor 
Rabatt 200 kronor 
 
För fritidshus bör även rabatt för hemkompostering ändras från 100 kronor 
till 50 kronor. Rabatten på 400 respektive 200 kronor bör tas bort ur 
prislistan och en specifik hämtningsavgift gällande miljöstation bör införas 
istället. 
 
I taxebestämmelser står enbart att en rabatt ska ges på hämtningsavgiften, 
vilket det blir med en lägre hämtningsavgift i jämförelse till hämtningsavgift 
för kärl.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 11 januari 2018, § 18 
Skrivelse från Ljusdal Renhållning AB 12 december 2017 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 57 
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§ 5 forts. Dnr 00079/2017  

Rättning av renhållningstaxa 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Renhållning AB för verkställande 
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§ 6 Dnr 00514/2017  

Motion från Stina Bolin, Irene Jonsson och Annelie 
Wallberg (S) om friskvårdstimme på arbetstid 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Bolin (S) m fl har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 
friskvårdstimme på arbetstid. 
 
Motionärerna skriver att sjukfrånvaron i kommunen är hög och att vi ska 
satsa allt vi kan för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland personalen. 
 
Idag har alla anställda en så kallad friskvårdspeng på 1 200 kronor per år 
som ska användas till friskvård av olika slag. Detta vill motionärerna 
komplettera med en friskvårdstimme på betald arbetstid varje vecka. 
 
Motionärerna vill att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda sina 
anställda en friskvårdstimme per anställd och vecka i kombination med 
friskvårdspengen för att främja hälsan och minska sjukfrånvaron.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 
skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
18(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr 00540/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på 
Östernäs 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 
sportbur på Östernäs. 
 
Motionären skriver att Östernäs är ett av kommunens utvecklingsområden 
där det idag finns en lekpark, en betongpark, träningsanläggning och 
beachvolleybollplan. Detta kan kommunen utveckla och möjligheterna kan 
byggas ut för våra invånare att trivas än bättre på området. 
 
I kommunen har vi, skriver motionären, ett antal "kulananläggningar" med 
konstgräs och vi har en konstgräsplan på Älvvallen som är specifikt byggda 
för fotboll. För att bredda utbudet så skulle kommunen kunna bygga en 
"sportbur", en anläggning med ett underlag där man kan spela bandy, basket, 
fotboll och andra sporter som kan fungera på ett hårdare underlag än 
konstgräs. 
 
Motionären yrkar därför att kommunen utreder möjligheten att bygga en 
"sportbur" på Östernäs.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 
skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Motionären 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
19(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 00543/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om instiftande av 
konstpolicy inom Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om 
instiftande av konstpolicy inom Ljusdals kommun. 
 
I motionen skriver han att för att möjliggöra för lokala konstnärer och 
konsthantverkare att synas och medverka med utsmyckning i kommunala 
(offentliga) byggnader bör en konstpolicy upprättas. Inom denna policy bör 
40 % av inköpt konst komma ifrån lokala konstnärer/utövare. 
 
Kommunen och helägda bolag ska avsätta 1 % av byggkostnaden för 
konstnärlig utsmyckning och gestaltning när man bygger nytt, bygger till 
eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, 
parker och trafikplatser. Konstpolicyn bör också omfattas av enprocentregeln 
likaledes bidraget på 100 000 kronor som kulturenheten erhåller varje år från 
kommunen. 
 
Motionären anser också att en speciell utställningsplats bör inrättas på 
museet för lokal konst från såväl avlidna konstnärer och även från numera 
verksamma konstnärer. 
 
Motionären yrkar på att en konstpolicy införs i Ljusdals kommun.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 
skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Motionären 
Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
20(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 00542/2017  

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

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

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.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 
skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Motionären 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
21(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr 00537/2017  

Medborgarförslag gällande springvänligt underlag 
längs gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
springvänligt underlag längs gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal. 
Då skulle man kunna kombinera att ha barn cyklandes bredvid när man själv 
springer. 

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 
för beslut. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
22(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 00463/2017  

Fyllnadsval efter Ingela Gustavsson (V) gällande 
uppdrag som ledamot i gemensam nämnd för FoU 
Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i gemensam nämnd för FoU 
 Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Gustavsson har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i gemensam 
nämnd för FoU Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe. 
 
Fyllnadsval ska därför ske.  

Yrkanden 

Kenneth Forssell (V): Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kenneth Forssells 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Roger Kastman 
Gemensam nämnd för FoU Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
23(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 00055/2018  

Motion från Leif Hansen (-) gällande att kommunens 
energifrågor bör drivas i förvaltningsform 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Leif Hansen (-) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken han 
yrkar att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att fortsätta driva 
energifrågorna i förvaltningsform. 
 
Motionären skriver att Ljusdals Energi AB och AB Ljusdalshem med 
tillhörande underbolag bildades för ett antal år sedan. Huvudsyftet med 
bolagiseringarna var att effektivisera verksamheterna. Ljusdals Energi har nu 
bevisat raka motsatsen med byggnationen på Östernäs, och det finns ingen 
som helst anledning kvar att fortsätta driva Ljusdals Energi i bolagsform. 
 
Om ett av kommunen ägt aktiebolag fattar beslut, menar motionären, 
försvinner besvärsrätten. Invånarna i kommunen kan inte överklaga ett beslut 
som fattats i en bolagsstyrelse. Demokratin urholkas på ett icke acceptabelt 
sätt.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 
skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
24(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 00021/2018  

Medborgarförslag om att återinföra tryckta 
telefonkataloger i Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att återinföra 
tryckta telefonkataloger i Ljusdals kommun. 
 
Förslagsställaren vill att det samlas in uppgifter på de flesta som har 
mobiltelefon plus de som fortfarande har vanligt fast telefon och att det 
trycks upp telefonkataloger.  

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 
för beslut. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
25(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 00051/2018  

Medborgarförslag gällande julgåvorna till anställda på 
Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande julgåvor till anställda på Ljusdals kommun 
har lämnats till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren föreslår att julgåvorna från kommunen till sina anställda 
ska vara "Ljusdals presentkort" i syfte att gynna den lokala handeln.  

Propositionsordningar 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 
för beslut. Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
26(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 00049/2018  

Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall 
byggs ut till ett äventyrsbad 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett 
äventyrsbad har inkommit till kommunfullmäktige. 
 
Förslagsställaren föreslår att badet byggs ut lika som det i Sveg som är ett 
lagom stort och familjärt bad.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 
medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
27(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 00050/2018  

Avsägelse från Kevin Mill (LB) som ersättare i 
omsorgsnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kevin Mill (LB) beviljas entledigande från sin plats som ersättare i 
 omsorgsnämnden. 
 
2. Jaana Hertzman (C) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kevin Mill (LB) har avsagt sig sin plats som ersättare i omsorgsnämnden.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Kevin Mill kan beviljas entledigande 
från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 Yrkanden 

Marie Mill (LB): Marie-Louise Hellström (-) väljs till ny ersättare. 
 
Ulf Nyman (C): Jaana Hertzman (C) väljs till ny ersättare. 
 
Ajournering begärs. Efter tio minuter återupptas förhandlingen.  
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat välja Jaana Hertzman (C) till ny ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 
 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
28(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 forts.  Dnr 00050/2018  

Avsägelse från Kevin Mill (LB) som ersättare i 
omsorgsnämnden. Fyllnadsval 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 36. En valsedel är ogiltig. 
 
Med 16 röster för Jaana Hertzman, 3 röster Marie-Louise Hellström och 16 
blanka röster har kommunfullmäktige beslutat välja Jaana Hertzman till ny 
ersättare i omsorgsnämnden. Se separat omröstningsprotokoll. 
.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Omsorgsnämnden 
Kevin Mill 
Jaana Hertzman 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister  
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
29(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr 00027/2018  

Avsägelse från Victoria Andersson (M) som ersättare i 
utbildningsnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Victoria Andersson (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden. 
 
2. Jonas Wallgren Nordlander (M) väljs till ny ersättare. 
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Andersson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Victoria Anderson kan beviljas 
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Jonas Wallgren Nordlander (M) väljs till ny ersättare.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Jonas Wallgren 
Nordlander väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Victoria Anderson 
Jonas Wallgren Nordlander 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
30(30) 

Datum 
2018-01-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 00070/2018  

Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i 
kommunrevisionen efter Pekka Kankare (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kicki Olsson (M) väljs till ny ledamot i kommunrevisionen. 
 
2. Lars Arkegren (M) väljs till ny vice ordförande i kommunrevisionen. 
 
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Pekka Kankare (M) har avlidit. 
 
Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i måste därför göras.  

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Kicki Olsson (M) väljs till ny ledamot och Lars 
Arkegren (M) väljs till ny vice ordförande.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kicki Olsson 
Lars Arkegren 
Kommunrevisionen 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
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