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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 21 maj 2018 kl 18:00-20:35 

Beslutande Ledamöter 

Björn Brink (C), Ordförande 

Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande 

Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande 

Kristina Bolin (S) 

Örjan Fridner (S) 

Jenny Breslin (S) 

Tommy Borg (S) 

Markus Evensson (S) 

Peter Engdahl (S) 

Leif Persson (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Vanja Isaksson (S) 

Kurt Eriksson (S) tjg ersättare 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare 

Olle Fack (C) 

Ulf Nyman (C) 

Maud Jonsson (L) 

Mia Sparrow (L) 

Berit Wikström (L) tjg ersättare 

Lars Björkbom (KD) 

László Gönczi (MP) 

Karin Jansson (MP) tjg ersättare 

Maria Molin (M) 

Lars Molin (M) 

Marie-Louise Hellström (-) 

Torsten Hellström (-) 

Kennet Hedman (M) 

Allan Cederborg (M) tjg ersättare 

Marie Mill (LB) 

Jonny Mill (LB) tjg ersättare § 68-82 

Lars G Eriksson (SD) 

Mikael Olsson (SD) 

Stefan Andersson (SD) 

Sven Persson (SD) tjg ersättare 

Yvonne Oscarsson (V) 

Kenneth Forssell (V) 

Jan Anders Eliasson (V) 

Stig Andersson (V) 

 
Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 
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Justerare Kennet Hedman och Birgitta Backman 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-05-28 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 67-82 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Björn Brink   

 Justerare 

   

 Kennet Hedman och Birgitta Backman   
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Sammanträdesdatum 2018-05-21 

Datum för anslags upprättande 2018-05-29 

Datum för anslags nedtagande 2018-06-20 

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.  

 

Kommunfullmäktige håller en tyst minut för att hedra minnet av ledamoten Ingrid Olsson 

(C) som avlidit. 

 

Kungörelse av sammanträdet 
 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 11 maj 2018. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 11 maj 2018 i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Meddelanden 
 

   Länsstyrelsen har utsett Vanja Isaksson (S) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige och Inger Isaksson Granqvist (S) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige 

 

Ledamöternas korta frågor 
 

  Markus Evensson (S) hänvisar till att Trafikverket i princip är klara med att investera 50 

miljoner kronor extra på de två broar som finns i kommunen vid riksvägarna 83 och 84. 

Investeringen görs för att man ska kunna möjliggöra det som kallas BK4, d v s att köra 30 

meter långa och 74 ton tunga fordon. Markus Evensson frågar hur det ska gå när dessa 

fordon kör genom köpingen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att informationen är tämligen ny 

och att han i dag inte har någon kunskap om hur många sådana fordon det kommer att bli 

och hur det kommer att påverka. Detta måste utredas. 

 

Torsten Hellström (-) frågar om styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB blev beviljad 

ansvarsfrihet vid årsstämman? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att styrelsen blev beviljad 

ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens ordförande har gett kommunchefen i uppdrag att titta på 

hur ansvarsfrågan för våra kommunala bolag ska hanteras i framtiden. 

 

László Gönczi (MP) frågar om det inte är lämpligt att fördröja processen kring den 

fördjupade översiktsplanen över Ljusdals köping, så att det finns ett rimligt underlag bl a 

för genomfarten, innan beslut tas? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att han inte på stående fot kan lova 

något sådant, men att han ska informera sig via kommunchefen i frågan. 

 

Torsten Hellström (-) frågar vem som tagit beslutet att bevilja styrelsen för Ljusdal 

Energiföretag AB ansvarsfrihet? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar att det är han som beviljat 

ansvarsfriheten. 
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Marie-Louise Hellström (-) undrar vad som har hänt med två skrivelser som rådet för 

funktionshinderfrågor ställt till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. Beslut från 

kommunstyrelsen har skickats till råden. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Singoalla Livingstone har ställt följande fråga: 

 

”Enligt PwC-rapporten angående Ljusdal Energibolags styrelse har kommunalråd, 

kommunchef och hela kommunstyrelsen fått fullgod information vid flera tillfällen 

angående husköpet på Östernäs. Anser kommunalrådet Lars Molin att kommunchefen och 

kommunstyrelsen har haft tillräcklig kompetens att hantera detta ärende?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

Cari Olsson frågar vem som är ansvarig för vägen upp för Kolsvedjaberget. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan 
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§ 67   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun  

    gällande från och med 1 januari 2019 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till nytt arvodesreglemente. 

 

Allmänna utskottet har vid sammanträde 10 april 2018 gett kommunchefen i 

uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av förslaget till nytt 

arvodesreglemente och redovisa dessa vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde. Ekonomichefen har därefter beräknat de ekonomiska 

konsekvenserna av förslaget till nytt arvodesreglemente. Den årliga 

kostnaden för arvoden ökar med cirka 2 miljoner kronor inklusive sociala 

avgifter vid tillämpning av det nya arvodesreglementet jämfört med det 

gamla reglementet varav knappt 400 000 kronor avser ersättningar till 

deltagande men inte tjänstgörande ersättare. Vad beträffar deltagande men 

inte tjänstgörande ersättare bör det dock beaktas att antalet sittplatser i 

Ljusdalssalen är begränsat. Vid samtidig närvaro av såväl ledamöter som 

ersättare vid möte med kommunfullmäktige uppstår platsbrist. 

 

Vidare har personalchefen på uppdrag av kommunchefen stämt av att 

demokratiberedningens förslag till reglemente överensstämmer med gällande 

regler i avtal för Ljusdals kommun. Avstämningen har föranlett ändring av § 

4 Förlorad pensionsförmån vid förlorad arbetsinkomst och § 11 Kommunal 

pension.   

           

Beskrivning av ärendet 

 

För att möjliggöra beräkning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget 

till nytt arvodesreglemente har ett antal antaganden tillämpats. Dels att det 

inrättas utskott för varje nämnd med vardera fem ledamöter och dels en 

godtycklig uppskattning av antal deltagande men inte tjänstgörande ersättare 

vid varje sammanträde. Vidare har antagits att samordning sker där bl.a.  
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§ 67 forts.   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

kommunstyrelsens vice ordförande även är ordförande i 

samhällsservicenämnden. 

 

Beräkningen beaktar enbart effekterna av förändrade årsarvoden, 

sammanträdesarvoden och beredskapsersättning. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, ersättning för förlorad pensionsförmån vid förlorad 

arbetsinkomst, ersättning för förlorad semesterförmån samt ersättning för 

kostnader enligt 13 – 16 §§ i förslaget till nytt arvodesreglemente beaktas 

inte i beräkningen.      

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2018, § 90 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 april 2018 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 42 

Demokratiberedningens protokoll 26 mars 2018, § 17 

Förslag Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals 

kommun 29 mars 2018 

Yrkanden 

Maria Molin (M), Markus Evensson (S) och Örjan Fridner (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

László Gönczi (MP): Arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska vara 70 

% av riksdagsledamöternas arvode. 

 

Arvodet till kommunfullmäktiges ordförande ska vara 20 % av 

riksdagsledamöternas arvode. 

 

2:e vice ordförande i omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, 

samhällsservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska ha 

samma arvodesregel och nivå som 1:e vice ordförande, d v s 10 % av 

riksdagsledamöternas arvode. 
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§ 67 forts.   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

 

Yvonne Oscarsson (V): Arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska vara 

80 % av riksdagsledamöternas arvode. 

 

Maud Jonsson (V): Arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska vara 70 % 

av riksdagsledamöternas arvode. 

 

Marie Mill (LB): Ärendet ska återremitteras. Syfte till återremiss: Det är 

endast på lösa, godtyckliga antaganden som hela arvodessystemet bygger på 

samt att de kommunala bolagen inte finns med i förslaget till arvoden. 

 

I ägardirektiven för Ljusdal Energiföretag AB 5:4 står det att 

kommunfullmäktige fastställer grunder för arvode och andra ersättningar 

som ska utgå till styrelseledamöter, suppleanter samt till de 

lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 

 

Om ärendet inte återremitteras yrkas bifall till att arvodet till 

kommunstyrelsens ordförande ska vara 70 % av riksdagsledamöternas 

arvode. 

 

Oppositionsrådsposten ska fördelas proportionellt mellan 

oppositionspartierna. 

 

Karin Jansson (MP): Arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska vara 70 

% av riksdagsledamöternas arvode. 

 

László Gönczi (MP): Bifall till Marie Mills yrkande om att 

oppositionsrådsposten ska fördelas proportionellt mellan 

oppositionspartierna.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

detta.  
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§ 67 forts.   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om 90 % i arvode för 

kommunstyrelsens ordförande mot Yvonne Oscarssons yrkande om 80 % i 

arvode och mot László Göncis m fl yrkande om 70 % i arvode mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 

kommunstyrelsens förslag om 90 % i arvode för kommunstyrelsens 

ordförande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Fullmäktiges ordförande utser kommunstyrelsens förslag om 90 % arvode 

till huvudförslag. För att utse motförslag till huvudförslaget ställs Yvonne 

Oscarssons yrkande om 80 % arvode mot László Gönczis yrkande om 70 % 

arvode mot varandra. Kommunfullmäktiges ordförande finner att 

kommunfullmäktige besluta utse László Gönczis yrkande om 70 % arvode 

till motförslag. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för László Gönczis yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 25 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 4 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kristina Bolin (S), Örjan Fridner (S), Jenny Breslin (S), Tommy Borg (S), 

Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson 

(S), Irene Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Kurt Eriksson (S), Birgitta 

Backman (S), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik 

Nygren (M), Allan Cederborg (M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ulf 

Nyman (C), Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson 

(SD), Sven Persson (SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Ja. 

 

Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB), Maud 

Jonsson (L), Mia Sparrow (L), Berit Wikström (L), László Gönczi (MP) och  

Karin Jansson (MP) röstar Nej. 
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§ 67 forts.   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Jan Anders Eliasson (V) och 

Stig Andersson (V) avstår från att rösta. 

Reservationer 

Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB), Maud 

Jonsson (L), Mia Sparrow (L), Berit Wikström (L), László Gönczi (MP), 

Karin Jansson (MP), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Jan 

Anders Eliasson (V) och Stig Andersson (V) reserverar sig till förmån för 

egna yrkanden. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att höja arvodet för kommunfullmäktiges ordförande till 20 % 

av riksdagsledamöternas arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie Mills 

yrkande om att oppositionsrådsposten ska fördelas proportionellt mellan 

oppositionspartierna. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om att 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, 

samhällsservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska ha 

samma arvodesregel och nivå som 1:e vice ordförande, d v s 10 % av 

riksdagsledamöternas arvode. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

avslår detta. 

 

Reservationer 

 

Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB), László 

Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) reserverar sig till förmån för László 

Gönczis yrkande.  
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§ 67 forts.   Dnr 00526/2016  

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda i 
Ljusdals kommun, antagande 
 

Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till 

kommunstyrelsens förslag i övrigt. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Demokratiberedningen 

Författningssamlingen 
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§ 68 Dnr 00147/2018  

Utökad borgensram för AB Ljusdalshem 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

 Ljusdalshems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 332 

 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Richard Brännström, VD, har på uppdrag av styrelsen för AB Ljusdalshem 

inkommit med en begäran om utökad borgensram med 50 miljoner kronor 

för bolaget, från 282 till 332 miljoner kronor. Bolaget anger beredskap för ny 

lånefinansiering till kommande byggprojekt som skäl till förändringen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2018, § 95 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 41 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 mars 2018 

Begäran om utökad borgensram för AB Ljusdalshem 20 mars 2018 

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 

Ekonomienheten 

AB Ljusdalshem 
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§ 69 Dnr 00081/2018  

Jämställdhetsberedningens rapport till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Oscarsson (V), sammankallande i jämställdhetsberedningen, 

informerar: 

 

Jämställdhetsberedningen inrättades 2015 och är placerad direkt under 

kommunfullmäktige. I reglementet står att utvärdering sker två år efter 

jämställdhetsberedningens inrättande. KF:s presidium bör initiera en 

utvärdering.  

 

Jämställdhetsberedningens uppdrag 

 

I reglementet för jämställdhetsberedningen, framgår att beredningen har i 

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. 
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§ 69 forts.  Dnr 00081/2018  

Jämställdhetsberedningens rapport till 
kommunfullmäktige 
 

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. 

 

Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att föra in ett 

jämställdhetsperspektiv i den ordinarie vardagsverksamheten så att 

jämställdheten finns med från planering, till genomförande och i 

uppföljningen. Med ett aktivt jämställdhetsintegreringsarbete ska alla 

verksamheter kunna svara på frågan ”vem, får vad, på vilka villkor, och 

varför?”. 

 

Vad jämställdhetsberedningen har genomfört utifrån uppdrag enligt 

reglementet 

 

Nedan redogörs för vad jämställdhetsberedningen har genomfört enligt 

reglementet: 

 

1. Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur 

 ett jämställdhetsperspektiv. 

 

a. Kartlagt vilka uppdrag kommunens förvaltningar och bolag har 

 gällande jämställdhet samt hur de uppfyller de uppdragen.  

i. Bristande kunskap inom alla förvaltningar utom  

  utbildningsförvaltningen, där ett strukturerat  

  jämställdhetsarbete pågår sedan 2011. 

b. Jämställdhetsberedningen har efterfrågat utvärdering och 

 vidare arbete med jämställdhet inom UN:s verksamheter. 

i. Utifrån detta togs beslut i UN 160512 att alla verksamheter 

 ska jämställdhetsintegreras och utvärdering genomförs av 

 jämställdhetsarbetet i förskola och grundskola.  

 ii. Ovanstående beslutat maj 2016. Utvärdering redovisad 

     september 2017. 
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§ 69 forts.  Dnr 00081/2018  

Jämställdhetsberedningens rapport till 
kommunfullmäktige 
 

 

c. Remissvar till kommunens förslag på sponsringspolicy. 

d. Jämställdhetsplan efterfrågas i KS och KF av 

 jämställdhetsberedningens ledamöter. 

 i. Jämställdhetsplan ersätts av personalpolicy, där jämställdhet, 

     likabehandling och mångfald ingår. 

 

2. Utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen 

 a. Kommunfullmäktige har 180129 beslutat att kommunen ska   

                          jämställdhetsintegreras. Detta utifrån förslag från  

                          Jämställdhetsberedningen. Startskott är utbildning 25-26  

                          januari 2018 i regi av Sveriges kommuner och landsting.  

 b. Jämställdhetsstrategerna har i uppdrag att genomföra insatser 

     för jämställdhetsintegrering. LKL är styrgrupp i arbetet.  

 

3. Öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv 

 inom olika politikområden 

 a. Internutbildning för ledamöter i jämställdhetsberedningen, 

     genomförd av jämställdhetsstrateg. 

 b. Information från Kvinnojouren Viljan, om deras arbete.  

 c. Information från verksamhetschef på IFO, om kommunens 

     arbete med våld i nära relationer.  

 d. Information från integrationsenheten, om jämställdhet i 

     integrationsarbetet.  

 e. Jämställdhetsstrateg och specialpedagog, informerar om 

     jämställdhetsarbetet på Stenhamreskolan;      

    Jämställdhetsutbildning av språkassistenter; arbetat med 

    eleverna med att bredda och skapa medvetenhet om normer; i 

    likabehandlingsgruppens främjande arbete har exempelvis 

    härskartekniker, vett och etikett på nätet samt sexuella 

    trakasserier behandlats.    

 f. Konferens ”Maskulinitet och jämställdhet” arrangerad av 

    Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholm, 

    december 2016. 

 g. Workshop ”Våld i nära relationer” arrangerad av Polisen, 

      Bollnäs, december 2016.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

17(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 forts.  Dnr 00081/2018  

Jämställdhetsberedningens rapport till 
kommunfullmäktige 
 

 

 h. Ordförande och vice ordförande deltog i inspirationsdag för 

     kvinnliga toppolitiker, arrangerad av SKL, Stockholm, maj 

     2017. 

 i. Studiebesök av ordförande och vice ordförande hos     

    riksdagsledamot Ulla Andersson (V) utifrån hennes tidigare 

    arbete som kommunalråd i Gävle där hon initierade och drev 

    jämställdhetsfrågor. Mötet med gav även tillfälle att diskutera 

    jämställdhetsarbete på riksdagsnivå.        

 j. Arrangemang med föreläsning av Svante Tidholm och    

                        fotoutställning av elever på Mediaprogrammet. 25 november: 

    Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 

 

Under de två år som jämställdhetsberedningen har funnits har det skett ett 

byte av ordförande samt flera byten av ledamöter. Detta har gjort att arbetet i 

jämställdhetsberedningen har tappat fart, men trots det har beredningen 

lyckats genomföra och bidra till framsteg i kommunens utvecklingsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 5 maj 2018 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V) och Stina Bolin (S): Informationen noteras till 

protokollet.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 70 Dnr 00097/2018  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 16 mars 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 82 

Kommunledningskontorets skrivelse 20 mars 2018 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 20 mars 

2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 71 Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles såtillvida att Ljusdals kommun först analyserar den 

 utredning som gjorts av Region Gävleborg och därefter, om behov finns, 

 går vidare med de frågeställningar som motionären efterlyser svar på. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att redovisa analysen av utredningen när 

 denna är klar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Olsson (C) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 

Ljusdals kommun, i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta initiativ 

till översyn av hemsjukvården i länet. 

 

I motionen skriver hon: 

 

"Den 1 februari 2013 överfördes huvudmannaskapet för hemsjukvården i 

Gävleborg från dåvarande landstinget till kommunerna. Syftet var att skapa 

en sammanhållen organisation med tydligt ansvar för all vård och omsorg i 

hemmet. Detta skulle innebära bättre kontinuitet kring den enskilde patienten 

som bara skulle behöva ha kontakt med en utförare och smidigare planering 

för vård- och omsorgsinsatser. 

 

2015 genomfördes en utvärdering av ändringen av huvudmannaskapet. Den 

påvisade många goda effekter men även flera förbättringsområden. En av de 

brister som framkom var att det alltjämt fanns oklarheter vad gäller ansvaret 

för den enskilde. Detta må anses vara särskilt bekymmersamt då det var ett 

av huvudsyftena med förändringen. Bristernas anledningar kan vara flera, 

men i huvudsak tycks inte kriterierna för att bli inskriven i hemsjukvården 

vara optimalt utformade. Vare sig för medarbetare, den enskilde patienten 

eller anhöriga. Till exempel finns oklarheter kring vem som ska ta över 

patienten efter utskrivning från sjukhus, vad som åsyftas med att patienten  
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§ 71 forts.  Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet. Svar 
 

inte ska kunna ta sig till en hälsocentral och problematik utifrån kriteriet att 

vårdbehovet ska vara under minst två veckor. 

 

Dessa brister leder till resursslöseri och konflikter mellan olika 

verksamheter. Men än mer allvarligt, förvirring och otrygghet hos patienter 

och anhöriga och att rätt vårdinsatser inte påbörjas så snabbt som de skulle 

kunnat. Otydligt ansvar och försenade vårdinsatser drabbar särskilt de 

svårast sjuka och mest sköra. 

 

Hur reglerna utformas för hemsjukvården är ett gemensamt åtagande för 

länets samtliga kommuner och Region Gävleborg och därmed inget som 

Ljusdals kommun enskilt kan åta sig. Men vi har en skyldighet att alltid 

sträva efter att förbättra omhändertagandet och vården av våra 

kommuninnevånare. Vårt fokus måste alltid vara att skapa ett större 

mervärde för den enskilde. 

 

Som kommun har vi tillgång till flera länsövergripande forum, till exempel 

finns kommunsamråd där länets KSO:n regelbundet träffas, och vi bör 

således ta vårt ansvar att initiera arbeten inom områden som vi ser behöver 

förbättras eller utvecklas." 

 

Ingrid Olsson yrkar att Ljusdals kommun i det länsövergripande 

kommunsamrådet tar initiativ för en översyn av hemsjukvården i Gävleborg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2018, § 16 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden föreslår den 31 januari 2018, § 16 att Ljusdals kommun 

först analyserar resultatet av den utredning som nyligen gjorts på initiativ av 

Region Gävleborg innan beslut fattas om ytterligare utredning. Om behov av 

ytterligare utredning finns bör beslut tas via Nätverk välfärd Gävleborg. 
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§ 71 forts.  Dnr 00512/2017  

Motion från Ingrid Olsson (C) om att Ljusdals kommun, 
i det länsövergripande kommunsamrådet, ska ta 
initiativ till översyn av hemsjukvården i länet. Svar 
 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att all anledning 

finns att följa upp beslutet om hemsjukvård som togs av kommunerna i 

regionen och Region Gävleborg.  Nu har Region Gävleborg gjort en 

utredning och innan Ljusdals kommun går vidare bör vi analysera resultatet 

av den gjorda utredningen. Om den inte ger svar på alla frågor ska 

kommunen sedan genom Nätverk välfärd Gävleborg begära ytterligare 

utredning för att få svar på de frågeställningar som motionären tar upp. 

 

Sören Görgård (C) föredrar kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 79 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 25 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 8 februari 2018 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 8 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017 

Motion gällande tryggare hemsjukvård 27 november 2017 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

KLK balanslista 
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§ 72 Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

yrkesförarutbildning. 

 

I motionen skriver han: 

"Sverigedemokraterna i Ljusdal föreslår att aktuell utbildning startas upp i 

Ljusdal. En ny utbildning i ämnet föreslås därför genomföras för att klargöra 

förutsättningarna för detta. Enligt personer vid Naturbruksgymnasiet finns 

redan ett färdigt upplägg för igångsättande av utbildningen och som redan 

nästa år skulle kunna realiseras. Varje år beräknas det att under en 

femårsperiod finns ett behov av 17 000 nya chaufförer varje år. Möjligheten 

till anställning efter avklarad utbildning får därför anses god." 

Lars G Eriksson yrkar därför att en ny utredning genomförs där 

förutsättningarna för att införa en yrkesförarutbildning vid 

Naturbruksgymnasiet belyses. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 150 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden att en utredning av Slottegymnasiets framtida organisation 

presenterades för nämnden i september 2017. Utredningen resulterade i att 

nämnden den 21 september beslutade att antalet program, tillsammans med 

sökbara inriktningar, ska vara högst nio läsåret 2019/2020. Beslutet innebär 

att nuvarande antal program och sökbara inriktningar behöver minskas. 

Arbete med att se över hela Slottegymnasiets framtida programutbud har 

påbörjats, en första rapport om hur arbetet fortskrider ska presenteras i mars 

2018. Arbetet framåt ska visa vilka program och inriktningar som föreslås 

ingå i kommande programutbud. 
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§ 72 forts.  Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun. Svar 
 

Att för närvarande ytterligare utreda förutsättningarna för start av ett nytt 

program på Slottegymnasiet med start redan hösten 2018 anser 

förvaltningschefen inte vara realistiskt och bör för närvarande inte ingå i 

uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2018, § 103 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 47 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 1 mars 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2018, § 14 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 14 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 150 

Motion 16 november 2017 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars G Eriksson (SD): Bifall till motionen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Allan Cederborgs yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Lars G Erikssons yrkande, Nej-röst för Allan Cederborgs yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 29 Nej-röster mot Ja Nej-röster, 5 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat bifalla Allan Cederborgs yrkande. 
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§ 72 forts. Dnr 00490/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att starta 
yrkesförarutbildning i Ljusdals kommun. Svar 
 

 

Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson (SD) och 

Sven Persson (SD) röstar Ja. 

 

Kristina Bolin (S), Örjan Fridner (S), Jenny Breslin (S), Tommy Borg (S), 

Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson 

(S), Irene Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Kurt Eriksson (S), Birgitta 

Backman (S), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik 

Nygren (M), Allan Cederborg (M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ulf 

Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Jan Anders 

Eliasson (V), Stig Andersson, Maud Jonsson (L), Berit Wikström (L), László 

Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) och Lars Björkbom (KD) röstar Nej. 

 

Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), Marie Mill (LB), Jonny 

Mill (LB) och Mia Sparrow (L) avstår från att rösta. 

 

Reservation 

Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson (SD) och 

Sven Persson (SD) reserverar sig mot beslutet 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionären  
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§ 73 Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

yrkesutbildningsinformation till elever i högstadiet. 

 

I motionen skriver han: 

"De studieresultat som en elev uppnår efter skolgång och det val en elev gör 

under sin skoltid får stor betydelse och inverkan på elevens framtid. Ett 

felaktigt val kan leda till att personen inte alls kommer till sin rätt i yrkeslivet 

och behöver därför senare kanske byta utbildningsinriktning. 

Genom att bjuda in representanter för yrkeslivet till skolorna kan den 

information som ges hjälpa eleverna i svåra framtidsval. Utöver att 

yrkeslivet besöker skolor kan med fördel även elever bjudas in till 

studiebesök på varierande arbetsplatser i samma syfte." 

 

Lars G Eriksson yrkar att Ljusdals kommunfullmäktige ger berörda 

inblandade utbildningsorgan uppdraget att uppmuntra rektorerna i skolorna 

att ge yrkesutbildningsinformation enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 149 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till utbildningsnämnden. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden:  

 

”Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att 

utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven där skolan 

har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 

underbyggda val i övergången mellan skola och arbetsliv.  
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§ 73 forts. Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever. Svar 
 

I skolans läroplan står att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i 

skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta 

förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala 

utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 

med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 

Utöver stöd från studie- och yrkesvägledarna får eleverna i Ljusdals 

kommun även möjlighet att på annat sätt få information om arbetslivet och 

närsamhället. Exempel är studiebesök bland ortens lokala företag och på 

Gymnasiemässa på Slottegymnasiet.  

 

Enskilda skolor har även anordnat egna ”yrkesmässor”. Vissa skolor bjuder 

även in föräldrar som kan informera om sina yrken. Med anledning av att 

detta arbete redan ingår i skolornas uppdrag anser förvaltningschefen att 

motionen kan avslås”.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2018, § 104 

Allmänna utskottets protokoll 10 april 2018, § 48 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 1 mars 2018 

Utbildningsnämndens protokoll 8 februari 2018, § 13 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 14 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 149 

Motion 16 november 2017 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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§ 73 forts. Dnr 00491/2017  

Motion från Lars G Eriksson (SD) om 
yrkesutbildningsinformation till kommunens 
högstadieelever. Svar 
 

Beslutsexpediering 

Akt 

Motionären 
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§ 74 Dnr 00132/2018  

Medborgarförslag med önskemål om slopad 
tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om 

slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska slopa den årliga fasta avgiften av 

fotvård eller se över hur stor verksamheten är och anpassa verksamheten 

efter detta. Alternativt återgå till tidigare ordning då avgift för tillsyn endast 

betalades när en tillsyn faktiskt gjordes.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

29(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 00223/2018  

Avsägelse från Mikael Olsson (SD) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
respektive kommunstyrelsen, liksom platsen som 
ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mikael Olsson (SD) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot i  

    kommunfullmäktiges valberedning respektive kommunstyrelsen samt 

 ersättare i omsorgsnämnden. 

 

2. Lars Idon Andersson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

 

3. Mats Markusson (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

4. Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

 valberedning. 

 

5. Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

6. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Olsson (SD) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning, ledamot i kommunstyrelsen samt 

ersättare i omsorgsnämnden.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Lars Idon Andersson (SD) väljs till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. Eftersom han tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen 

föreslås att Mats Markusson (SD) väljs till ny ersättare. 

 

Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

30(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 forts. Dnr 00223/2018  

Avsägelse från Mikael Olsson (SD) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
respektive kommunstyrelsen, liksom platsen som 
ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval 

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mikael Olsson kan entledigas från sina 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mikael Olsson 

De valda 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges valberedning 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 00123/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusdal Energi AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

 Ljusdal Energi AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Energi AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Ljusdal Energi 

AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Energi 

AB.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusdal Energi AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

32(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 00124/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusdal Energiföretag AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

 Ljusdal Energiföretag AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Energiföretag AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Ljusdal 

Energiföretag AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusdal Energiföretag AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 00125/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusdal Elnät AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i    

    Ljusdal Elnät AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Elnät AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Ljusdal Elnät AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusdal Elnät AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

34(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 00126/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusnet AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  

     Ljusnet AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusnet AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Ljusnet AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusnet AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

35(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 00127/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusdal Renhållning AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i      

    Ljusdal Renhållning AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Renhållning AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Ljusdal Renhållning AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusdal Renhållning AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

36(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 00128/2018  

Avsägelse från Mats Nygårdh (L) som ersättare i 
Ljusdal Vatten AB. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Nygårdh (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i  

    Ljusdal Vatten AB. 

 

2. Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare i Ljusdal Vatten AB. 

 

3. Valet gäller till och med bolagsstämman 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Mats Nygårdh (L) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Ljusdal Vatten AB.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Bertil Skoog (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Mats Nygårdh kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Bertil Skoog kan väljas till ny ersättare. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mats Nygårdh 

Bertil Skoog 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Ljusdal Vatten AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

37(37) 

Datum 

2018-05-21 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 00252/2018  

Avsägelse från Örjan Fridner (S) gällande uppdragen 
som ledamot av kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Örjan Fridner (S) beviljas entledigande från sina uppdrag som ledamot i  

    kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

 

2. Peter Engdahl (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

 

3. Maria Fernmalm (S) väljs till ny ersättrare i kommunstyrelsen. 

 

4. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Örjan Fridner (S) begär entledigande från sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Markus Evensson (S): Peter Engdahl (S) väljs till ny ledamot i kommun-

styrelsen. Maria Fernmalm (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om Örjan Fridner kan beviljas entledigande 

från sina uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Peter Engdahl kan väljas till ny ledamot i 

kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden frågar fullmäktige om Maria Fernmalm kan väljas till ny 

ersättare i kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Örjan Fridner, de valda, Förtroendemannaregister, 

Löneenheten 
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