
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 20:00 
 
Beslutande: Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) 
 Jenny Breslin (S) Jonny Mill (LB) tjg ers 
 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Annelie Wallberg (S) Stig Andersson (V) 
 Leif Persson (S) Erika Larsdotter Thimrén (V) tjgers 
 Maria Andersson (S) Jan Anders Eliasson (V) tjg ers 
 Mattias Hedin (S) Harald Noréus (FP) 
 Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Vanja Isaksson (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP) 
 Emma Lindberg (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Lars Molin (M) Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Kennet Hedman (M) Anton Ring Hedman (SD) 
 Erik Nygren (M) Stefan Andersson (SD) 
 Maria Troedsson (M) tjg ers Benny Bergström (SD) 
 Allan Cederborg (M) tjg ers Lars Björkbom (KD) 
 Björn Brink (C) ordförande 
 Olle Fack (C) 
 Helena Brink (C) 
 Ulf Nyman (C) tjg ers 
 
Övriga deltagande Ekonomichef Nicklas Bremfors, § 123 
 VD Lars Wennerholm, § 124 
 Kommunchef Claes Rydberg 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Olle Fack (C), Peter Engdahl (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-06-22 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  118-130 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Olle Fack 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Peter Engdahl 
 

 
 
 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-15 
 
Datum för anslags upprättande 2015-06-23 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-07-15 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
§ 118 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 119 
 
Justerare 
 
Olle Fack (C) och Peter Engdahl (S) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. Protokollets justering sker den 22 juni 2015, kl 11:45 på kommun-
kansliet. 
 
§ 120 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 5 juni 2015. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 5 juni 2015 i enlighet med kom-
munfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 
kungjort i laga ordning. 
 
§ 121 
 
 Meddelanden 
 
Ordföranden meddelar att Socialradikala Demokraterna (SRD) nu bytt partinamn 
till Ljusdalsbygdens parti (LB). Avhoppade partimedlemmar som är ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige kommer att få beteckningen (-). 
 
Länsstyrelsen har utsett ny ledamot efter Malin Ängerå (S). Ny ledamot blir Anne 
Hamrén och ny ersättare Emma Lindberg. Eftersom Anne Hamrén också har 
beviljats entledigande från sina uppdrag har kommunkansliet begärt en ny 
sammanräkning från Länsstyrelsen.  
 
Nästa möte med kommunfullmäktige blir redan nästa måndag, 22 juni. Mötet 
startar kl 13:00. Skattesats 2016 och Budget 2016 samt ekonomisk långtidsplan 
2017-2018 står på dagordningen. 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 
§ 122 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Inga frågor ställs. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Ordföranden läser upp två frågor från Singoalla Livingstone. 
 
1. Vilken budget kommer att betala fördyringen för markjobbet på Älvvallen? 
 
2. Har bemötandeombudet blivit tillsatt? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågorna. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 
§ 123  Helårsprognos 2015 ......................................................................................................... 6 
§ 124  Borgensramar för Ljusdal Energikoncern ....................................................................... 8 
§ 125  Revidering av reglemente för kommunens revisorer gällande antal revisorer .............. 10 
§ 126  Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige ........................... 12 
§ 127  Revidering av reglemente för kommunalt vägbidrag .................................................... 16 
§ 128  Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals kommun till 
31 st .......................................................................................................................................... 17 
§ 129  Val av ledamöter (5) i jämställdhetsberedningen 2015-2018. Val av sammankallande18 
§ 130  Val av revisorer (2) för återstoden av mandatperioden ................................................. 19 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 123 
 
Helårsprognos 2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Helårsprognosen för 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatprognos 
 
Prognosen för 2015 per april är ett resultat på -10 miljoner kronor. Nämndernas 
samlade avvikelse mot budget är -32,2 miljoner kronor. Omsorgsnämnden svarar 
för nästa hela den beräknade avvikelsen med en prognos på -29,4 miljoner kronor.  
Den enskilt viktigaste faktorn att resultatet inte beräknas vara sämre än -10 
miljoner kronor är att kommunen återigen får återbetalning av AFA-avgifter. För 
2015 är det återbetalning av 2004 års avgifter vilka är beräknade till 10 miljoner 
kronor. Utan denna återbetalning skulle resultatprognosen varit -20 miljoner 
kronor. 
 
Investeringsprognos 
 
Självfinansierade investeringar beräknas att genomföras med 67 miljoner kronor 
vilket är 2,7 miljoner kronor mer än budgeterat. Inom samhällsutvecklingsförvalt-
ningen (SUF) är avvikelsen -5,7 miljoner kronor medan prognosen är att 
kommunstyrelsens investeringsutrymme inte kommer att nyttjas.  
 
För lånefinansierade investeringar finns 30 miljoner kronor budgeterat. Kläppa 
industriområde beräknas inte färdigställas under 2015 och i prognosen flyttas 8,4 
miljoner kronor till 2016. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M), kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande Yvonne Oscarsson (V), omsorgsnämndens ordförande Helena Brink 
(C) och utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) inleder samman-
trädet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 150 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2015  
Helårsprognos 2015 per april 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 Diarienummer 
   KS 0013/15 
 
§ 123 forts.  
 
Helårsprognos 2015 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Sammanträdet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas ärendet. 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
Nämnderna 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0207/15 
 
§ 124 
 
Borgensramar för Ljusdal Energikoncern 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 
Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
105 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 46 500 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 110 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal 

Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 47 000 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
7. Ovanstående beslutspunkter ersätter tidigare beslutade borgensramar för Ljusdal 

Energiföretag AB med dotterbolag. 
 
Sammanfattning 
 
I styrelsebeslut 2014-12-16 har styrelsen i Ljusdal energikoncern beslutat om behov av nya 
beslut gällande befintliga samt reviderade borgensramar för Ljusdal energiföretag AB och 
dotterbolag. Beslutet har verkställts av VD i form av en begäran ställd till kommunstyrelsen 
daterad 2015-04-23.  
 
Kommunledningskontoret föreslår 29 april 2015 att begäran beviljas och att beslutsförslaget 
ersätter tidigare beslutade borgensramar. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 

Diarienummer 
   KS 0207/15 
 
§ 124 forts.  
 
Borgensramar för Ljusdal Energikoncern 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015, § 148 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 72 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 april 2015  
Skrivelse från Ljusdal Energiföretag AB 23 april 2015  
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energiföretag AB 
Ekonomienheten  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 125 
 
Revidering av reglemente för kommunens revisorer gällande antal 
revisorer 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Paragraf 1 i Reglemente för kommunens revisorer revideras enligt följande: 
  
Kommunen har sju revisorer. 
 
 
Sammanfattning  
 
Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014, § 213 att revidera reglementet 
för revisorerna innebärande att antalet revisorer minskade från sju till fem. 
 
Revisorerna har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium påtalat att det nya 
reglementet, i kombination med att kommunfullmäktige har valt två revisorer som 
är undantagna för granskning av omsorgsnämndens verksamhet, innebär att 
revisionens uppdrag gjorts omöjligt att utföra till fullo. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunens verksamheter granskas av minst fem 
revisorer. Eftersom två av de fem revisorerna har undantag för granskning av 
omsorgsnämndens verksamheter följs inte lagstiftningen. 
 
Frågan har diskuterats bland gruppledarna. Kommunfullmäktiges ordförande har 
uppfattningen att antalet revisorer ska utökas till sju. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att reglementet ändras och att antalet 
revisorer ska vara sju. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 160 
Allmänna utskottets protokoll 5 maj 2015, § 77 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 28 april 2015 
Förslag till reglemente för kommunens revisorer 28 april 2015 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 Diarienummer 
   KS 0572/11 
 
§ 125 forts.  
 
Revidering av reglemente för kommunens revisorer gällande antal 
revisorer 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt 
Författningssamling 
Revisorerna för kännedom 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 126 
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Från 2015 inrättas en särskild beredning för frågor om jämställdhet. 
 
2.  Beredningen för frågor om jämställdhet ska ha fem ordinarie ledamöter.  
 
3.  Förslag till reglemente för jämställdhetsberedningen antas. 
 
4.  Jämställdhetsberedningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument som  
 styrdokument för jämställdhetsberedningen.  
 
5.  I § 3 i reglementet tilläggs arvoden 
 
Ärendet 
 
Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa 
föreställningar om kön. Kön spelar roll och det är därför viktigt att ha kunskap när vi ser på 
våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd 
medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att 
medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun. 
Kommunen ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i 
att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Som arbetsgivare 
finns exempelvis möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och som 
servicegivare har Ljusdals kommun möjlighet att erbjuda en jämställd samhällsservice som 
speglar individers behov oavsett vilket kön de har. Alla verksamheter inom kommunen ska 
bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete, såväl med den inre och yttre kvaliteten.  
 
I syfte att förstärka det politiska arbetet för jämställdhet har politiska initiativ tagits för att 
inrätta en särskild beredning under fullmäktige, beredningens uppdrag ska vara att fördjupa 
arbetet inom jämställdhet. Jämställdhetsdeklarationen CEMR skrevs under 2010 av Ljusdals 
kommun och beredningen kan ses som en del i att fullgöra åtagandet.  
 
Sammanträdesfrekvens fastställs av jämställdhetsberedningen, dock max 6 gånger per år. 
Fastställda ersättningsnivåer gäller.  
 
Nationella jämställdhetsmål 
 
Det nationella övergripande jämställdhetsmålet är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Målet beslutades utifrån propositionen 2005/06:155. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 126 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
För att uppnå det övergripande målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål: 
 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande 
2. Ekonomisk jämställdhet 
3. En jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet 
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 
Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhets-
politiska målen. Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhetsarbete som även är 
antagen i Ljusdals kommun. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 
verksamhetens alla delar, beslut och processer. Det betyder också att jämställdhetsarbetet ska 
vara integrerat i ordinarie verksamhet och inte något sidoordnat.  
 
CEMR-deklaration för jämställdhet 
 
Ljusdals kommun undertecknade Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män i 
mars 2010, som är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation (CEMR). Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument 
för arbetet med jämställdhet. I korthet går deklarationen ut på att undertecknare ska arbeta 
med jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen 
har.  
 
Vid undertecknandet åtog sig kommunen att upprätta en handlingsplan för jämställdhet där 
prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas respektive ändamål anges. Vidare 
förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer inom 
sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas i praktiken. 
Handlingsplanen kan ses som en del av verksamheternas verksamhetsplanering där 
jämställdhetsfrågorna ska integreras. Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män 
är en central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete. Dess grundläggande sex 
principer och trettio artiklar utgör riktlinjer och fungerar som ett verktyg i arbetet med 
jämställdhet.  

 
Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun 
 
I utbildningsförvaltningen har arbetet med att jämställdhetsintegrera förskolor och skolor 
pågått sedan 2012. Tidigare har jämställdhetsarbete bedrivits i projektform inom utbildnings-
förvaltningen. Omsorgsförvaltningen har även de haft projekt i syfte att jämställdhetsintegrera 
delar av verksamheten, på Beroendecentrum började arbetet med att jämställdhetsintegrera 
verksamheten 2012 och jämställdhetsstrategerna i kommunen var delaktiga i 
värdegrundsarbetet inom omsorgsförvaltningen.  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 126 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
Beredningens placering 
 
Enligt det politiska förslaget ska jämställdhetsberedningen vara direkt underställd 
kommunfullmäktige. Att jämställdhetsberedningen placeras under kommunfullmäktige kan 
antas visa vilken dignitet beredning ska ha då beredningar/utskott vanligtvis är placerade 
beredningar/utskott under kommunstyrelsen.  
 
Jämställdhetsberedningens uppdrag 
 
I förslag till reglemente för jämställdhetsberedningen, har beredningen till uppdrag att 
 

1. Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

2. Utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen 
3. Öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika 

politikområden 
 
 
Vidare ska beredningen följa utvecklingen av arbetet med CEMR i kommunen och kan 
efterfråga hur nämnderna beaktar CEMR i verksamheterna. Dialogmöten med nämnder och 
verksamheter är en förutsättning för beredningens uppdrag. Beredningen får begära in de 
upplysningar och de yttranden från kommunens nämnder och verksamheter som den behöver 
för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
Förutsättningar  
 
Jämställdhetsberedningens reglemente är en ram för beredningens arbete.  
 
Jämställdhetsberedningens uppdrag fokuserar främst på jämställdhetsintegrering för 
invånarna i kommunen för att höja servicenivån för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det 
inre arbetet, kommunen som arbetsgivare drivs av mål och åtgärder i jämställdhetsplanen.  
 
Ett strategidokument tas fram som styrdokument för jämställdhetsberedningen.  
 
Tillgänglighet 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 november 2014 föreslogs att tillgänglighetsfrågor 
skulle ingå i en jämställdhetsberedning. Önskvärt vore att beredningar genomfördes utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Då 
kön är den diskrimineringsgrund som skär genom alla diskrimineringsgrunder bör en  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 126 forts.  
 
Inrättande av en jämställdhetsberedning under kommunfullmäktige 
 
jämställdhetsberedning prioriteras. Framåt kan möjligheten att lägga till flera 
diskrimineringsgrunder i beredningens arbete som t.ex. tillgänglighet övervägas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 155 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 12 maj 2015  
Förslag till reglemente 17 april 2015  
Kommunfullmäktiges protokoll 26 januari 2015, § 29 
Kommunfullmäktiges protokoll 15 december 2014, § 262 
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2014, § 283 
Valberedningens protokoll 25 november 2014, § 4 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 november 2014  
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och Helena Brink (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): I § 3 i reglementet ska tilläggas arvoden. Jämställdhetsberedningen ska 
ha 5 ersättare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att det 
ska vara 5 ersättare i jämställdhetsberedningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att 
arvode ska tillföras i § 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Balanslista klk 
Författningssamling (efter revidering enl beslut) 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0431/14 
 
§ 127 
 
Revidering av reglemente för kommunalt vägbidrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De reviderade reglerna för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av 

enskilda vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals kommun 
antas. 

 
 
Sammanfattning  
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen gav den 9 december 2014, § 198 samhällsut-
vecklingsutskottet i uppdrag att revidera reglementet för kommunalt vägbidrag. 
Gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2001, § 41 
och är i behov av en översyn menar samhällsutvecklingsförvaltningen. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har nu gjort förslag på nytt reviderat 
reglemente och föreslår att det antas. De ändringar som gjorts är främst 
omformuleringar, förenklingar och förtydliganden och ändra inte nivåer och 
belopp. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2015, § 168 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 12 maj 2015, § 84 
Reviderat reglemente 30 april 2015 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 9 december 2014 
Nu gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 26 februari 2001, § 41 
 
Yrkanden 
 
Jonny Mill (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Författningssamling 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0248/15 
 
§ 128 
 
Medborgarförslag om att minska antalet fullmäktigeledamöter i Ljusdals 
kommun till 31 st 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren föreslår att antalet fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige ska minskas 
till 31 i enlighet med kommunallagens 5 kap § 1. 
 
På detta vis kan, skriver förslagsställaren, göra nedskärningar i de kostnader som fullmäktige 
genererar. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skicka 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
KS beredning 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0413/14 
 
§ 129 
 
Val av ledamöter (5) i jämställdhetsberedningen 2015-2018. Val av 
sammankallande 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maria Sellberg (V), Jaana Hertzman (C), Jonny Mill (LB), Stina Michelson (S)  
 och Manne Wallström (MP) väljs till ledamöter. 
 
2. Maria Sellberg väljs till sammankallande. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en särskild beredning för frågor om 
jämställdhet. Beredningen ska ha fem ledamöter. 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V): Maria Sellberg (V), Jaana Hertzman (C) och Jonny Mill 
(LB) väljs till ledamöter. 
 
Markus Evensson (S): Stina Michelson (S) väljs till ledamot. 
 
László Gönczi (MP): Manne Wallström (MP) väljs till ledamot. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Malin Fundin 
Förtroendemannaregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 Diarienummer 
   KS 0351/14 
 
§ 130 
 
Val av revisorer (2) för återstoden av mandatperioden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maj-Britt Tönners (C) och Ulla-Britt Gidemalm (S) väljs till revisorer. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utöka antalet revisorer från fem till sju. 
 
Val ska därför förrättas. 
 
Yrkanden 
 
Helena Brink (C): Maj-Britt Tönners (C) väljs till revisor. 
 
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 
 
Markus Evensson (S): Ulla-Britt Gidemalm (S) väljs till revisor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa.  
 
Undantag 
 
Revisor Maj-Britt Tönners (C) ska undantas från revision av valnämnden. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Kommunrevisionen 
Förtroendemannaregister 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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