PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 26 mars 2018 kl 18:00-23:00

Beslutande

Ledamöter
Björn Brink (C), Ordförande
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Marit Holmstrand (S)
Stina Bohlin (S)
Örjan Fridner (S), jäv § 37-43
Jenny Breslin (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Iréne Jonsson (S)
Vanja Isaksson (S) tjg ers
Olle Fack (C)
Ulf Nyman (C)
Tommy Olsson (C) tjg ers
Lasse Bergqvist (L) tjg ers
Maud Jonsson (L)
Mia Sparrow (L)
Lars Björkbom (KD)
Karin Jansson (MP) tjg ers
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Kennet Hedman (M)
Jan Hedlund (M)
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-)
Lars G Eriksson (SD)
Mikael Olsson (SD)
Sven Persson (SD) tjg ers
Stefan Andersson (SD)
Yvonne Oscarsson (V), jäv § 37-43
Kenneth Forssell (V), § 30-43
Jan Anders Eliasson (V)
Stig Andersson (V)
Ramin Maihanparast (V) tjg ers § 28-29
Marie-Louise Hellström (-)
Torsten Hellström (-)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
1(43)

Sida
2(43)

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-03-26

Justerare

Jan Hedlund (M) och Stina Bohlin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet plan 5, Kommunhuset, Ljusdal 2018-04-04 klockan 13:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Åsa Älander
Ordförande
Björn Brink
Justerare
Jan Hedlund (M) och Stina Bohlin (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 28-43

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-03-26

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Datum för anslags upprättande

2018-04-05

Datum för anslags nedtagande

2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Åsa Älander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3(43)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Torleif
Bakke, fritidschef, och Jonny Mill delar ut Ljusdals kommuns ungdomsidrotts- respektive
ungdomsidrottsledarstipendium för 2017. Ungdomsidrottsstipendiet går till Matilda
Wennberg och Jonnah Tönners. Ungdomsidrottsledarstipendiet går till Mahdi Karimi och
Monovar Mosavi.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 mars 2018. Kungörelsen
har ställts till varje ledamot och ersättare 16 mars 2018 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.
Meddelanden







Medborgarförslaget gällande ringlinje för bussar i centrala Ljusdal har hanterats av
kommunstyrelsen och anses besvarat.
Medborgarförslaget gällande minnessten för veteraner i utlandstjänst har hanterats
av kommunstyrelsen som biföll medborgarförslaget. Kommunchefen återkommer
med ett förslag till minnessten.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges valberedning delades ut till
ledamöterna inför de anmälda valen.
Uppföljning av tidigare granskning avseende avtalstrohet daterad den 20 februari
2018 och som är gjord av kommunrevisionen delades ut till ledamöterna.
PWCs rapport gällande översiktlig granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen delades ut till ledamöterna.
Magasinet Ljusdal – tid till liv – som är framtagen på uppdrag av
kommunstyrelsen premiärvisades för ledamöterna.

Ledamöternas korta frågor
Örjan Fridner (S) frågar om vad Ljusdals kommun har för planer med de nya 87
miljonerna från regeringen som kommunerna får dela på.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Torsten Hellström (-) frågar varför magasinet Ljusdal trycks i Gävle och inte i Ljusdal.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Jenny Breslin (S) frågar om de 70 miljonerna från Energimyndigheterna som fördelas
bland de kommuner som har vindkraft. Hur ska Ljusdals kommun använda sin andel?
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
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Marie Mill (LB) frågar varför partilösa får byta plats i kommunfullmäktige under
pågående mandatperiod.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (-) frågar vad resursbrist i omsorgsnämndens redovisning av ej
verkställda beslut innebär.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (-) frågar varför kommunfullmäktiges sammanträden inte längre
ska annonseras i Ljusdals-Posten.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Bodil Eriksson frågar om kommunen har gjort erforderliga provtagningar på marken vid
Östernäs som visar att det inte föreligger några hinder för att bygga äldreboende, förskolor
och kontorslokaler på marken som tidigare varit mycket förorenad?
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att för att kunna bygga måste
detaljplanen ändras och då ingår provtagning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
Borrning är gjord och analys av den ska göras. Nästa steg är en eventuell saneringsplan.
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Dnr 00317/2017

Förslag till ny politisk organisation och
förvaltningsorganisation
Kommunfullmäktige beslutar
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation och
förvaltningsorganisation antas med nedanstående förändringar och
kompletteringar:
















En biträdande kommunchef inrättas som tillika är förvaltningschef för
kommunstyrelseförvaltningen.
Övriga förvaltningar ska ha en förvaltningschef.
Inköp är kvar inom kommunledningskontoret.
Ungdomsfrågor ska tillhöra Samhällsservicenämnden.
Utredningsenheten utökas med en tjänst som projektstöd.
Stenegård är kvar inom kommunledningskontoret men förslag på
organisatorisk tillhörighet ska tas fram inför 2020.
En tjänst som säkerhetssamordnare/säkerhetschef införs inom Intern
service.
Vuxenutbildningen är kvar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
En samverkansplattform skapas där Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår representant
från vuxenutbildning och Närljus samt att andra myndigheter och
organisationer kan bjudas in.
De arbetsmarknadsprojekt som idag tillhör Kommunstyrelsen ska tillhöra
Arbetsmarknad- och socialnämnden.
Skolnämnden ska heta Utbildningsnämnd.
Utvecklings- och strategiska frågor ska ligga under Kommunstyrelsen.
Myndighetsnämnden ska heta Jävsnämnd.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att Ljusdals
kommun inför ett koncernbolag som blir ägande bolag till Ljusdalshem
AB och Ljusdals Energiföretag AB.

2. Den nya organisationen ska gälla från och med 2019.
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och ersätts under ärendet av Ramin
Maihamparast (V)
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Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har lagt fram förslag till ny politisk organisation och
till denna kopplade förändringar i förvaltningsorganisationen.
Demokratiberedningens förslag har varit på remiss till nämnder och deras
yttrande har vägts in i förslaget till förändringar.
Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) har samtidigt utrett en mängd
frågeställningar kopplade till förändringar i den nya organisationen. Dessa
utredningar har också påverkat förslagen till förändringar.
Sammanfattning förslag till förändringar
 Inköp är kvar inom kommunledningskontoret.
 Ungdomsfrågor ska tillhöra samhällsservicenämnden.
 Utredningsenheten utökas med en tjänst som projektstöd.
 Stenegård är kvar inom kommunledningskontoret men förslag på
organisatorisk tillhörighet ska tas fram inför 2020.
 En tjänst som säkerhetssamordnare/säkerhetschef införs inom Intern
service.
 Vuxenutbildningen är kvar inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
 En samverkansplattform skapas där Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår representant
från vuxenutbildning och Närljus samt att andra myndigheter och
organisationer kan bjudas in.
 Utbildningsnämnden skall ha kvar namnet.
 De utvecklingsfrågor (infrastruktur, kollektivtrafik, etc) som tillhör
kommunstyrelsen ska tillhöra samhällsservicenämnden.
 Socialpsykiatri ska tillhöra omsorgsnämnden.
 En jävsnämnd inrättas stället för en myndighetsnämnd.
Förslag till förändringar:
Kommunstyrelse
Kommunens förvaltning leds av en kommunchef som är chef för
förvaltningscheferna.
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Kommunstyrelseförvaltning bestående av ett kommunledningskontor och en
avdelning för Intern service. Kommunstyrelseförvaltningen leds av en
förvaltningschef tillika biträdande kommunchef.
Kommunledningskontor med ansvar som administrativt stöd till politik och
förvaltningar.
Förslag till förändring jämfört med demokratiberedningens förslag:
Inköp bör vara inom kommunledningskontoret då det är att administrativt
stöd. Eventuellt bör Inköp byta namn till Upphandlingsstöd. Detta för att
undvika begreppsförvirring då inköp görs av verksamheterna.
Ungdomsfrågor bör organisatoriskt tillhöra samhällsserviceförvaltningen där
övergripande frågor som berör ungdomar ligger såsom fritidsgårdar, fritid,
kultur och slottehubben.
De arbetsmarknadsprojekt som idag bedrivs inom kommunledningskontoret
skall tillhöra Arbetsmarknad och socialnämnden
Till utredningsenheten bör kopplas en tjänst som projektstöd med ansvar:
Kompetens om externa projektmedel och hur de söks.
Stöd till förvaltningarna angående projekt.
Samarbeta med andra kommuner, myndigheter, organisationer, företag och
föreningar gällande projekt.
Att projekt drivs enligt antagen projektmodell.
Finansiering sker genom återflytt av tidigare överförda medel till Närljus.
Stenegård som idag drivs inom kommunledningskontoret enligt plan till
2020 bör fortsatt tillhöra kommunledningskontoret under perioden.
Intraprenad Ramsjö som idag bedrivs inom kommunledningskontoret fram
till 31 augusti 2018 ingår inte i förslaget och kommer som särskilt ärende.
Införande av central kvalitetsledning med verksamhetsstyrningssystem
kommer som särskilt ärende under våren.
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Intern service med ansvar som praktiskt (fysiskt) stöd till politik och
förvaltningar.
Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag:
Till intern service bör inrättas en tjänst som
säkerhetssamordnare/säkerhetschef med ansvar:
Krishantering och krisberedskap
Internt skydd
Skydd mot olyckor i kommunens verksamhet
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Informationssäkerhet
Finansiering medförs delvis av att ersättningen från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) förs över från räddningstjänsten.
Posthanteringen bör också tillhöra intern service.
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltningen leds av en utbildningschef (förvaltningschef).
Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag:
Vuxenutbildning bör vara kvar inom skolnämndens ansvarsområde. Delar av
vuxenutbildningen är grundskola eller gymnasieskola för vuxna vilket
innebär synergieffekter med Slottegymnasiet. Vuxenutbildningen bör också
ha ett nära samarbete med näringsliv och högskola vilket gör att en placering
inom en socialnämnd är mindre lämplig.
Omsorgsnämnd
Omsorgsförvaltningen leds av en omsorgschef (förvaltningschef).
Utifrån att Socialpsykiatrin skall tillhöra Arbetsmarknad – och
socialnämnden skall även biståndshandläggningen för Socialpsykiatrin
placeras där.
Arbetsmarknad och socialnämnd
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen leds av en arbetsmarknads- och
socialchef (förvaltningschef)
Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag:
De arbetsmarknadsprojekt som idag bedrivs inom kommunledningskontoret
(ung i gävleborg, etc) bör tillhöra nya förvaltningen.
Vuxenutbildningen bör tillhöra skolförvaltningen.
En samverkansplattform bör skapas där Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen är sammankallande. I plattformen ingår representant från
vuxenutbildning och Närljus. Till plattformen bör även andra berörda
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myndigheter och organisationer bjudas in. Plattformen bör utvärderas efter
två år för att analysera om plattformen fyller sitt syfte eller om det behövs
ytterligare organisatoriska förändringar.
Samhällsservicenämnd
Samhällsserviceförvaltningen leds av en Samhällsservicechef
(förvaltningschef).
Förslag till förändringar jämfört med demokratiberedningens förslag:
De utvecklingsfrågor (infrastruktur, kollektivtrafik, etc) som idag tillhör
kommunledningskontoret bör tillhöra samhällsservicenämnden.
Ungdomsfrågor bör tillhöra samhällsservicenämnden.
Jävsnämnd
Utifrån att Demokratiberedningen förslag angående att Myndighetsnämnden
enbart ska hantera myndighetsutövning när ett jävsförhållande råder föreslås
att nämnden ska heta Jävsnämnd.
Övriga förslag att beakta
Rådet för funktionshinderfrågor samt Pensionärsrådet
Dessa råd berörs inte i demokratiberedningens förslag till ny organisation.
Här bör kommunen utreda eller pröva om det finns någon annan modell för
hur intresseorganisationer kan göra sig hörda. Till exempel att föreningar ges
möjlighet att vara remissinstans vid ärenden som särskilt berör en viss grupp
av föreningar.
Kommunala bolag
De kommunala bolagen och Närljus har inte berörts i demokratiberedningens
förslag. Har vi rätt struktur och finns möjligheten till styrning av bolagen för
kommunkoncernens bästa? Genom att införa ett Koncernmoderbolag skapas
en tydligare bolagsstruktur och större möjlighet till koncernnytta.
Ekonomi
Demokratiberedningens förslag innebär en utökning av antalet
verksamhetsnämnder från tre till fem. Samtidigt föreslår
demokratiberedningen ett minskat antal ledamöter i respektive nämnd.
Beräkningar visar att förslaget blir kostnadsneutralt.
Fler nämnder med mindre ansvarsområden kan också ge möjlighet till
kortare och effektivare möten. Det möjliggör också bättre politisk styrning
vilket ger förutsättningar till en förbättrad ekonomistyrning.
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För förvaltningsorganisationen kan fler nämnder ge en ökad administration.
Fler förvaltningschefer medför ökade kostnader men innebär samtidigt i flera
delar att förvaltningarna blir mindre och möjligheten till styrning blir bättre.
En sammanlagd bedömning är att förslaget till ny politisk organisation och
förvaltningsorganisation initialt kommer ge något högre kostnader men
möjliggör en bättre styrning och därmed förutsättningarna för en effektivare
organisation. Hur stora de initiala kostnadsökningarna blir beror på flera
faktorer som är svåra att beräkna. Den politiska organisationen är utifrån
demokratiberedningen förslag kostnadsneutral. Fler förvaltningar innebär
också i flera delar mindre förvaltningar vilket möjliggör en plattare
organisation men färre chefsled.
Finansieringen av den nya organisationen bereds av budgetberedningen och
förslag läggs till kommunstyrelsen i maj/juni 2018.
Införande
Den nya organisationen skall vara helt på plats januari 2019. Det innebär
dels att den formella strukturen med reglementen, delegationsordningar,
förändringar på hemsida, intranät, skyltning, etc måste tas fram och arbetas
in successivt under hösten 2018. Förändringar i förvaltningsorganisationen
med rekryteringar och omlokaliseringar måste också göras successivt under
2018.
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar. Demokratiberedningens förslag
till ny politisk organisation har förhandlats enligt 11 § MBL. Jusek har
förklarat sig oeniga gällande förslag till förändrad organisationstillhörighet
av de strategiskt övergripande utvecklingsfrågorna, i övrigt har Jusek inget
att erinra. Övriga fackförbund har inget att erinra.
Beslutsunderlag
Kommunchefens skrivelse 8 februari 2018
Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 16
Kommunledningskontorets skrivelse 31 januari 2018
Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 15
Bild av föreslagen organisation 31 januari 2018
Utbildningsnämndens protokoll 18 januari 2018, § 3
Myndighetsnämndens protokoll 16 november 017, § 79
Demokratiberedningens förslag om ny organisation 13 september 2017
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Yrkanden
Lars Molin (M) och Ulf Nyman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Markus Evensson (S) yrkar på att utvecklings- och strategiska frågor ska
ligga under kommunstyrelsen.
Kristoffer Hansson (MP), Maria Molin (M), Olle Fack (C) yrkar bifall till
yrkandet från Markus Evensson.
Yvonne Oscarsson (V) yrkar på att kommunen inte ska ha ett arvoderat
oppositionsråd. Istället får oppositionspartierna ett proportionerligt anslag
utifrån valresultatet.
László Gönczi (MP) och Kristoffer Hansson (MP) yrkar bifall till yrkandet
från Yvonne Oscarsson.
Markus Evensson (S) yrkar avslag på yrkandet från Yvonne Oscarsson.
Lars Molin (M) yrkar på att beslutspunkten om de kommunala råden utgår
från dagens beslut och ska tas upp vid ett senare tillfälle.
Leif Hansen (-) yrkar på återremiss. Motivering till återremiss, se särskild
bilaga.
Marie Mill (LB) yrkar på återremiss. Motivering till återremiss, se särskild
bilaga.
László Gönczi (MP) yrkar på att kommunstyrelsen uppdras att utreda
förutsättningarna för att Ljusdals kommun inför ett koncernbolag som blir
ägande bolag till Ljusdalshem AB och Ljusdals Energiföretag AB.
Lars Molin (M) yrkar bifall till yrkandet från László Gönczi om utredning av
förutsättningarna för att införa ett koncernbolag.
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Propositionsordningar
Ordförande ställer återremissyrkandena mot avslag. Om återremissen går
igenom tar kommunfullmäktige ställning till vilket återremissyrkande som
väljs. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att beslut ska fattas
under dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande om utvecklings- och strategiska frågor. Ordförande finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande om utredning av förutsättningarna för ett koncernbolag. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande ställer yrkandet från Yvonne Oscarsson om ej arvoderat
oppositionsråd mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullmäktige röstar ja för bifall till
yrkandet och nej för avslag. Med 9 ja-röster, 30 nej-röster och en nedlagd
röst avslås yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande
om att beslutspunkten om de kommunala råden utgår från dagens beslut.
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ordförande ställer förslaget från kommunstyrelsen med beslutade ändringar
mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Reservationer
Yvonne Oscarsson (V), Ramin Maihamparast (V), Jan Anders Eliasson (V)
och Stiga Andersson (V) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
gällande ej arvoderat oppositionsråd.
Marie Mill (LB) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande, se
skriftlig reservation.
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Leif Hansen (-) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande, se
skriftlig reservation.

Beslutsexpediering
2018-04-05
Kommunkansliet
Berörda förvaltningar och verksamheter
Akt
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Dnr 00093/2018

Antal ledamöter och ersättare i den nya
nämndsorganisationen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter.
2. Kommunstyrelsen ska ha elva ledamöter och elva ersättare.
3. Utbildningsnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare.
4. Omsorgsnämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare.
5. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska ha nio ledamöter och nio
ersättare.
6. Samhällsservicenämnden ska ha sju ledamöter och sju ersättare.
7. Jävsnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare.
8. Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare.
9. Överförmyndarnämnden ska ha tre ledamöter och tre ersättare.
10. Revisionsnämnden ska ha sju ledamöter.
Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och ersätts under ärendet av Ramin
Maihamparast (V).
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har överlämnat förslag till antal ledamöter och
ersättare i den nya nämndsorganisationen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 februari 2018
Demokratiberedningens förslag 28 augusti 2017
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Yrkanden
Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Olle Fack
(C), Stina Bohlin (S) och Örjan Fridner (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP) yrkar på att omsorgsnämnden ska ha 9 ledamöter och 9
ersättare.
Maud Jonsson (L) yrkar på att kommunstyrelsen ska ha 15 ledamöter och 15
ersättare, utbildningsnämnen ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare och
omsorgsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare.
Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP) yrkar på återremiss.
Karin Jansson (MP) yrkar på bifall till yrkandet från László Gönczi om
återremissyrkandet faller.
Marie Mill (LB) yrkar på återremiss.
Marie Mill (LB) yrkar på att kommunstyrelsen ska ha 15 ledamöter och 15
ersättare, utbildningsnämnen ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare och
omsorgsnämnden 11 ledamöter och 11 ersättare.
Propositionsordningar
Ordförande ställer återremissyrkandena mot avslag. Om återremissen går
igenom tar kommunfullmäktige ställning till vilket återremissyrkande som
väljs. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att beslut ska fattas
under dagens sammanträde.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsen ska
innehålla 11 ledamöter och 11 ersättare mot yrkandena från Maud Jonsson
och Marie Mill om 15 ledamöter och 15 ersättare mot varandra. Ordförande
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att utbildningsnämnden ska
innehålla 9 ledamöter och 9 ersättare mot yrkandena från Maud Jonsson och
Marie Mill om att utbildningsnämnden ska innehålla 11 ledamöter och 11
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ersättare mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag om att omsorgsnämnden ska
innehålla 7 ledamöter och 7 ersättare, yrkandet från Maud Jonsson och
László Gönczi om att omsorgsnämnden ska innehålla 9 ledamöter och 9
ersättare samt yrkandet från Marie Mill om att omsorgsnämnden ska
innehålla 11 ledamöter och 11 ersättare mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag. För att utse motförslag ställs Marie Mills yrkande mot Maud
Jonssons och László Gönczis yrkande. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Mills yrkande till motförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och ne-röst för Marie Mills yrkande.
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster mot 7 nej-röster och två nedlagda röster har
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Se separat
omröstningsprotokoll.
Reservationer
Kristoffer Hansson (MP), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Maud
Jonsson (L), Lasse Bergkvist (L), Marie-Louise Hellström (-) och Torsten
Hellström (-) reserverar sig mot beslutet.
Marie Mill (LB) reserverar sig mot beslutet, se skriftlig reservation.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Kommunkansliet
Berörda förvaltningar och verksamheter
Akt
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Dnr 00487/2017

Informationsärenden i kommunfullmäktige 2017-2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige bifaller att sammanträdet fortsätter så att valärendena
kan avgöras under dagens sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Då klockan närmar sig 22 frågar ordförande med hänvisning till
kommunfullmäktiges arbetsordning om sammanträdet kan fortsätta så att
anmälda valärenden kan genomföras under dagens sammanträde.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Akt
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Dnr 00136/2018

Avsägelse från Mattias Hedin (S) gällande uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i
omsorgsnämnden. Ev fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mattias Hedin (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Michael Robertsson (S) väljs till ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Mattias Hedin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt ersättare i omsorgsnämnden.
Val av ersättare som ledamot i kommunfullmäktige görs vid ett senare
sammanträde.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Markus Hedin daterad den 12 mars 2018
Yrkanden
Markus Evensson (S) föreslår Michael Robertsson (S) som ersättare i
omsorgsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Beslutsexpediering
2018-04-05
Kommunkansliet
Omsorgsnämnden
Akt
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2018-03-26

Dnr 00117/2018

Avsägelse från Gunilla Brink (C) gällande uppdraget
som ersättare i Valnämnden. Ev fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gunilla Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Ny ersättare i valnämnden väljs vid kommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Brink (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gunilla Brink (C) daterad den 7 mars 2018
Beslutsexpediering
2018-04-05
Kommunkansliet
Valnämnden
Akt
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr 00138/2018

Avsägelse från Jan Nordlinder (S) gällande uppdraget
som ersättare i Utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jan Nordlinder (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Camilla Englund (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Jan Nordlinder (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jan Nordlinder (S) daterad den 13 mars 2018
Yrkanden
Markus Evensson (S) föreslår Camilla Englund (S) som ersättare i
utbildningsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar om Camilla Englund (S) kan väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Kommunkansliet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
24(43)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 34

Datum
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Dnr 00118/2018

Val av huvudmän för Hälsinglands sparbank från
ordinarie sparbanksstämma 2018 till och med ordinarie
sparbanksstämma 2022
Kommunfullmäktige beslutar
1. Erik Nygren (M) och Markus Evensson (S) väljs till huvudmän för
Hälsinglands sparbank fram till ordinarie sparbanksstämma 2022.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare huvudmän för Hälsinglands sparbank till och med den 6 april 2018
har varit Björn Mårtensson och Erik Nygren
Beslutsunderlag
Begäran från Hälsinglands Sparbank om besked om vilka huvudmän
fullmäktige utser för perioden mellan sparbanksstämmorna 2018 till 2022
daterad den 7 mars 2018
Reglemente för Hälsinglands sparbank fastställt den 10 april 2017
Propositionsordningar
Ordföranden frågar om Erik Nygren och Markus Evensson kan väljs till
huvudmän för Hälsinglands sparbank. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Hälsinglands sparbank
Akt
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Datum

2018-03-26

Dnr 00130/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdalshem samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Ljusdalshem från bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019 väljs Erik Nygren (M), Peter Engdahl (S), Harald
Noréus (L), Kjell Nilsson (S) och Stig Andersson (V).
2. Till ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem från bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019 väljs Kjell Israelsson (M), Maj-Britt Tönners (C), ElseMarie Andersson (KD), Cristoffer Ericson (S) och Sune Frost (MP).
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB
Ljusdalshem ska göras.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Erik Nygren (M), Peter Engdahl (S), Harald
Noréus (L), Kjell Nilsson (S) och Stig Andersson (V).
Till ersättare utses Kjell Israelsson (M), Maj-Britt Tönners (C), Else-Marie
Andersson (KD), Cristoffer Ericson (S) och Sune Frost (MP).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Roger Holt (LB) som ersättare i styrelsen för AB
Ljusdalshem.
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Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för AB Ljusdalshem. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 32 röster för Kjell Israelsson, 33 röster för MajBritt Tönners, 30 röster för Else-Marie Andersson, 33 röster för Cristoffer
Ericson, 33 röster för Sune Frost, 4 röster för Roger Holt, 4 blanka röster och
en ogiltig röst bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutsexpediering
2018-04-05
AB Ljusdalshem
Akt
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Dnr 00131/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdals Servicehus samt ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma
2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Erik Nygren (M), Peter Engdahl (S),
Harald Noréus (L), Kjell Nilsson (S) och Stig Andersson (V).
2. Till ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Kjell Israelsson (M), Maj-Britt Tönners
(C), Else-Marie Andersson (KD), Cristoffer Ericson (S) och Sune Frost
(MP).
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB Ljusdals
Servicehus ska göras.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Erik Nygren (M), Peter Engdahl (S), Harald
Noréus (L), Kjell Nilsson (S) och Stig Andersson (V).
Till ersättare utses Kjell Israelsson (M), Maj-Britt Tönners (C), Else-Marie
Andersson (KD), Cristoffer Ericson (S) och Sune Frost (MP).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
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Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Roger Holt (LB) som ersättare i styrelsen för AB
Ljusdals servicehus.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för AB Ljusdals servicehus. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 32 röster för Kjell Israelsson, 33 röster för MajBritt Tönners, 30 röster för Else-Marie Andersson, 33 röster för Cristoffer
Ericson, 33 röster för Sune Frost, 4 röster för Roger Holt, 4 blanka röster och
en ogiltig röst bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Omröstningsresultat
Med 32 röster för Kjell Israelsson, 33 röster för Maj-Britt Tönners, 30 röster
för Else-Marie Andersson, 33 röster för Cristoffer Ericson, 33 röster för
Sune Frost, 4 röster för Roger Holt, 4 blanka röster och en ogiltig röst
bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Beslutsexpediering
2018-04-05
AB Ljusdals servicehus
Akt
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Dnr 00129/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiförsäljning AB samt ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma
2019 (3+2)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit
Holmstrand (S) och Allan Cederborg (M).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 väljs Ingalill Fahlström (MP)
och Oscar Jonsson (V).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Energiförsäljning AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal
Energiförsäljning AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet
AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB
kan göras samtidigt. Kommunfullmäktige bifaller detta.
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning
AB. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande för bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Energiförsäljning AB
Akt
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Dnr 00128/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Vatten AB från bolagsstämma 2018
till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB från bolagsstämma 2018
till bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange
Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Vatten AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusdal
Vatten AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Vatten AB. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Vatten AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 39

Datum

2018-03-26

Dnr 00127/2018

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S),
Allan Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L),
Solange Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Renhållning AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).

Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

§ 39 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusdal
Renhållning AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Renhållning AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 40

Datum

2018-03-26

Dnr 00126/2018

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB
samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusnet AB från bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusnet AB från bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange
Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusnet AB
ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

§ 40 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusnet
AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusnet AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusnet AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusnet AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 41

Datum

2018-03-26

Dnr 00125/2018

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät
AB samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Elnät AB från bolagsstämma 2018
till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB från bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange
Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Elnät
AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

§ 41 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusdal
Elnät AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Elnät AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Elnät AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 42

Datum

2018-03-26

Dnr 00124/2018

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S),
Allan Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB från bolagsstämma
2018 till bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L),
Solange Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Energiföretag AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

§ 42 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiföretag AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Energiföretag AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 43

Datum

2018-03-26

Dnr 00123/2018

Ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi
AB samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Energi AB från bolagsstämma 2018
till bolagsstämma 2019 väljs Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
2. Till ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB från bolagsstämma 2018
till bolagsstämma 2019 väljs Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange
Nordh (C), Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
3. Till ordförande väljs Olle Fack (C).
4. Till vice ordförande väljs Marit Holmstrand (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Energi AB ska göras.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om valen till Ljusdal Vatten AB,
Ljusdal Renhållning AB, Ljusnet AB, Ljusdals Elnät AB, Ljusdals
Energiföretag AB och Ljusdals Energi AB kan göras samtidigt.
Kommunfullmäktige bifaller detta.
Valberedningens förslag:
Till ordinarie ledamöter utses Olle Fack (C), Marit Holmstrand (S), Allan
Cederborg (M), Oscar Jonsson (V) och Ingalill Fahlström (MP).
Till ersättare utses Pernilla Färlin (M), Mats Nygård (L), Solange Nordh (C),
Kurt Eriksson (S) och Bertil Asplund (S).
Örjan Fridner (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-26

§ 43 forts
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberednings förslag daterat den 19 mars 2018
Yrkanden
Marie Mill (LB) föreslår Rolf Lind (LB) som ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energi AB.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ledamöter i styrelsen för Ljusdal Energi AB. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag. 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.
Ordförande finner att med 31 röster för Pernilla Färlin (M), 30 röster för
Mats Nygård (L), 29 röster för Solange Nordh, 30 röster för Kurt Eriksson
(S), 31 röster för Bertil Asplund, 4 röster för Rolf Lind, 5 blanka röster och
två ogiltiga röster bifaller kommunfullmäktige valberedningens förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag till ordförande och vice ordförande bolagsstämma 2018 till
bolagsstämma 2019. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
2018-04-05
Ljusdal Energi AB
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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