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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 september 2017.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 september 2017 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde anmälda
en motion och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
•
•
•

Demokratiberedningens och jämställdhetsberedningens förslag är avlämnade till
kommunfullmäktiges presidium och finns tillgängliga i lokalen.
Länsstyrelsen har utsett Victoria Andersson (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige och Örjan Björk (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har fattat beslut gällande medborgarförslag över att ta fram
statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ljusdals kommun.
Dnr 00037/2017.

Ledamöternas korta frågor
Örjan Fridner (S) ställer en fråga om att tre förtroendevalda från kommunen deltog i årets
Almedalsvecka gällande Sustainable Food 2.0.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Markus Evensson (S) ställer en fråga om framtagande/revidering av kommunens ITsäkerhetspolicy.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Ingen fråga ställs.
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Fyllnadsval ........................................................................................................ 30
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§ 102

Datum

2017-09-25

Dnr 00368/2017

Information om hat, hot och våld mot förtroendevaldaett hot mot demokratin och det demokratiska samtalet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Bo Per Larsson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar
om Hot, hat och våld mot förtroendevalda- ett hot mot demokratin och det
demokratiska samtalet.
SKL:s kongress 2016 gav uppdraget att SKL ska stötta kommuner, landsting
och regioner i deras arbete med att
- förebygga och hantera hot och våld samt
- stödja de förtroendevalda som har utsatts- i dialog med de politiska
partierna.
- SKL ska verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer
som utsätts i sitt demokratiska uppdrag.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om information kan noteras till protokollet.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
7(36)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 103

Datum

2017-09-25

Dnr 00017/2017

Information från Ljusdal Energi AB gällande projektet
att flytta byggnad från Gävle till Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Lena Bergsten, tf Vd för Ljusdal Energikoncern AB, informerar om projektet
att flytta byggnad från Gävle till Ljusdal.
Presentation sker om fortsättningen av upprustningen av byggnaden
invändigt och av den övergripande visionen om hur bolaget ser på den
fortsatta flytten av verksamheten till området.
Jäv
Björn Brink (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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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§ 104

Datum

2017-09-25

Dnr 00237/2017

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen för stiftelsen Stenegård 2016 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenegård har översänt årsredovisning för 2016. I
förvaltningsberättelsen står:
”Ändamålsparagrafen” i stiftelsestadgan har utformats enligt följande:
”Stiftelsens ändamål ska vara att:
Främja Stenegårds utveckling till ett länsledande centrum för kultur och
hantverk innefattande museal verksamhet, utställningar och därtill hörande
service, samt utveckla en park- och trädgårdsanläggning med örtagård.
Främja den unika kulturhistoriska miljön som finns på fastigheten Stene 9:1.
Verksamheten ska i möjligaste mån bedrivas efter sedvanliga
företagsekonomiska principer.”
Verksamheten drivs från och med 2011 av Ljusdals kommun och
verksamheten i stiftelsen ska avvecklas. Under perioden 2009-2010 drevs
verksamheten av Stenegården i Järvsö AB.
Årets resultat är 0 kronor. Sedan tidigare finns en balanserad förlust på 2 177 049 kronor. I ny räkning balanseras -2 177 049 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 149
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 66
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2017
Årsredovisning Stiftelsen Stenegård 26 april 2017
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 104 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00237/2017

Årsredovisning för Stiftelsen Stenegård 2016
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Stiftelsen Stenegård (ordföranden)
Ekonomienheten
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§ 105

Datum

2017-09-25

Dnr 00318/2016

Avveckling av Stiftelsen Stenegård
Kommunfullmäktige beslutar
1. Stiftelsen Stenegård avvecklas.
2. Befintlig fordran om 2 177 049 kronor på stiftelsen Stenegård avskrivs för
att genomföra avvecklingen av stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Stenegård bedriver sedan 2009 ingen verksamhet. Avveckling av
en stiftelse är möjlig när samtliga tillgångar och skulder är noll. 2015 var
sista året då en verifikation bokfördes och det som återstår är stiftelsens
skuld till kommunen på 2 177 049 kronor. Om kommunen skriver av denna
skuld kvarstår inga tillgångar eller skulder och stiftelsen kan avvecklas. Vid
avskrivning av fordran uppstår en kostnad för kommunen med motsvarande
summa. Denna kostnad har tagits i tidigare bokslut då fordran bokförts som
osäker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 150
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 77
Kommunchefens skrivelse 29 juni 2017
Årsredovisning Stiftelsen Stenegård
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 för verkställande
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§ 106

Datum
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Dnr 00253/2017

Årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet
Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning 2016 för överlämnas för
vidare beredning.
Jäv
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 150
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 67
Kommunledningskontorets skrivelse 30 maj 2017
Årsredovisning Inköp Gävleborg 4 maj 2017
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
Inköp Gävleborg
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§ 107

Datum

2017-09-25

Dnr 00290/2017

Nya avgifter gällande tevespel och kopior
Kommunfullmäktige beslutar
1. Låntagare från 15 år får betala 10 kronor per dag och spel i
förseningsavgift vid lån av tevespel. Avgift för förkommet tevespel
föreslås bli 700 kronor.
2. Avgifter vid kopiering blir 2 kronor per kopia för svartvita kopior och 5
kronor per kopia för kopior i färg.
Sammanfattning av ärendet
Tevespel har tidigare inte funnits att låna på biblioteken inom HelGe och det
finns ett behov av gemensamma regler för avgifter.
Kopiering har blivit en efterfrågad tjänst på biblioteket. Verksamheten ser ett
behov av att få avgifter som kan hanteras enkelt och som dessutom anpassas
till att färgkopior är dyrare än svartvita kopior. Jämförelser har gjorts med
andra biblioteks avgifter för kopiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 154
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 juni 2017, § 98
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017
Förslag för avgifter för tevespel och kopior 2 juni 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Bibliotekschefen för verkställande
Författningssamling
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§ 108

Datum

2017-09-25

Dnr 00291/2017

Mediepolicy för HelGebiblioteken
Kommunfullmäktige beslutar
1. HelGe-bibliotekens gemensamt framtagna mediepolicy antas att gälla för
Ljusdals kommunbibliotek.
Sammanfattning av ärendet
Bibliotekssamarbetet HelGe har tagit fram en mediepolicy, som beskiver de
hänsyn och prioriteringar, som ska beaktas vid inköp av media på
samarbetets bibliotek.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 155
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 juni 2017, § 99
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 juni 2017
Mediepolicy för HelGe-biblioteken 2 juni 2017
Yrkanden
Lars Molin (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Bibliotekschefen för verkställande
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
14(36)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 109

Datum

2017-09-25

Dnr 00245/2017

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen första kvartalet 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen gällande första kvartalet 2017.
Av kvartalsrapporten framgår att det inte finns några gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och
familjeomsorgen, IFO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 161
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 70
Förslag till beslut 30 maj 2017
Omsorgsnämndens protokoll 19 april 2017, § 53
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 110

Datum

2017-09-25

Dnr 00285/2017

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f§ SoL för äldreomsorgen och stöd och
omsorg 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 162
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 71
Förslag till beslut 30 maj 2017
Omsorgsnämndens protokoll 18 maj 2017, § 67
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 111

Datum

2017-09-25

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Lars G Eriksson (SD) yrkar i motion diarieförd 7 december 2016 att
kommunen årligen genom samtal med skolorna bjuder in föreläsare, för
information till elever och föräldrar i frågor kring alkohol och drogers
skadeverkningar redan från årskurs 6 i skolan.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 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
”Arbetet med att främja elevernas hälsa och förebygga och motverka
användning av alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat är centralt i
skolan. I skolors uppdrag med elevhälsan sätts sambandet mellan lärande
och hälsa i fokus. Det ingår i rektors uppdrag att organisera elevhälsoarbetet
på skolan. Elevhälsoarbetet finns reglerat i skollagen kapitel 2, 25 §.
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande,
utveckling och hälsa.
Hälsofrämjande skolutveckling:
Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används alltmer för att beteckna
att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. En
hälsofrämjande skolutveckling kan sägas omfatta två spår.
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Datum

2017-09-25

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
I korthet står den ena delen för skolutveckling, vilket innebär att göra hälsa
utan att tala om hälsa, d.v.s. allt det arbete i skolan som innebär att nå målen,
bli motiverad, få lust till lärande, få bra återkoppling på sina uppgifter samt
goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare.
Den andra delen är att kunskapsområden som sexualitet och samlevnad,
jämställdhet, tobak, alkohol, narkotika och dopning bör tas upp i olika
ämnen, enligt skolans styrdokument.
Undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT):
Arbetet med ANDT i skolan kan sägas bestå av två inriktningar, dels att
uppmärksamma sambandet mellan skolframgång och hälsa, dels själva
undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i skolan. Här finns
områden att arbeta med som rör elevinflytande, kränkande behandling och
ogiltig frånvaro. Inom dessa olika områden är elevhälsans personal mycket
viktig, eftersom de både via individuella och gruppvisa hälsosamtal får
kunskap om elevernas trivsel, om deras erfarenheter av den lärande miljön
men även om bruket av alkohol, tobak mm.
När det gäller det specifika kunskapsområdet ANDT vilar även detta arbete
på tre ben. Tobaksområdet kan lyftas fram som en illustration. Det ena benet
innebär att arbeta för en rökfri skolgård och rökfri skoltid – allt i enlighet
med tobakslagen.
Här kan elevhälsan bidra med stöd till lärare och även erbjuda elever stöd till
att sluta röka. Här är även samarbetet med föräldrar viktigt. Det andra benet
är specifika lektioner där speciellt tobakens risker lyfts fram liksom de
grupprocesser som påverkar elever att börja röka. Det tredje benet rör hur
undervisningen om ANDT ska integreras i olika ämnen inom grund- och
gymnasieskola.
Varje rektor har ansvar att organisera arbetet med ANDT på skolan. Det kan
både ingå i ordinarie skolämnen och behandlas på t ex temadagar,
föreläsningar och friluftsdagar. Elevhälsans medarbetare har en viktig roll att
stödja rektor i planeringen av hur skolan arbetar med ANDT-frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 111 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00514/2016

Motion från Lars G Eriksson (SD) om att bjuda in
föreläsare kring drogers verkan från årskurs 6. Svar
Det är även viktigt att nå föräldrar för att nå framgång i det förbyggande
arbetet. Det sker t ex genom föredrag eller diskussioner på föräldramöten.
Då det hälsofrämjande arbetet är komplext och innehåller flera delar är det
nödvändigt att det är rektor som organiserar utifrån de behov som finns på
respektive skola. Det är därför inte att rekommendera att huvudmannen
reglerar när och hur eleverna får information om ANDT-frågor”.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det
hälsofrämjande arbetet är komplext. Utbildningsförvaltning framhåller att
det är rektor som organiserar hälsoarbetet utifrån de behov som finns på de
olika skolorna. Tidigare förslag som syftat till att kommunen som huvudman
reglerar ansvar som åligger rektor har avslagits. Mot den bakgrunden
föreslås att motion avslås.
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) gör ett inlägg i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 164
Allmänna utskottets protokoll 7 juni 2017, § 68
Förslag till beslut 15 maj 2017
Utbildningsnämndens protokoll 9 mars 2017, § 18
Kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2016, § 237
Motion 7 december 2016
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Motionären

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 112

Datum

2017-09-25

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande en
fritidsgård för vuxna.
Förslagsskrivaren skriver att det inte finns någon fritidsgård för vuxna i
Ljusdal. På fritidsgården ska man till exempel kunna spela biljard, snooker
eller bowling.
”En fritidsgård för vuxna skulle vara en bra integrationsverksamhet.”
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 35 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för
yttrande, men nämnden konstaterar i sitt yttrande att beslut om
fritidsgårdsverksamhet faller utanför ramen för nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det bedrivs
integrationsverksamhet i kommunen, det finns ett rikt föreningsliv och gott
om fritidsaktiviteter varför det föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 166
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 81
Förslag till beslut 30 juni 2017
Omsorgsnämndens yttrande 13 juni 2017, § 88
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 35
Medborgarförslag 14 februari 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 112 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00082/2017

Medborgarförslag gällande en fritidsgård för vuxna.
Svar
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 113

Datum

2017-09-25

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet vid sökning av
ny kommunchef. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har skickats till kommunfullmäktige om att det ska gå
att vara anonym när man söker tjänst som kommunchef.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017, § 36 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver förvaltningen att enligt tryckfrihetsförordningen är
ansökningshandlingar till offentliga arbeten allmänna handlingar. Det finns
också ett flertal rättsliga avgöranden till stöd för detta.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att i och med att
ansökningshandlingar till offentliga arbeten är allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen och att det också finns ett flertal rättsliga
avgöranden till stöd för detta föreslås att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 167
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 82
Förslag till beslut 27 juni 2017
Kommunledningskontorets yttrande 29 maj 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 27 mars 2017, § 36
Medborgsförslag 15 februari 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 113 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00084/2017

Medborgarförslag gällande anonymitet vid sökning av
ny kommunchef. Svar
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
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 114

Datum

2017-09-25

Dnr 00229/2017

Medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet
Gärdeåsen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet Gärdeåsen har
inkommit till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2017, § 87 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att eftersom en
försäljning av bostadsområdet Gärdeåsen i nuläget inte är aktuell föreslås att
medborgarförslaget anses besvarat.
Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 168
Allmänna utskottets protokoll 15 augusti 2017, § 83
Förslag till beslut 30 juni 2017
Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 87
Medborgarförslag 25 april 2017
Yrkanden
Yvonne Oscarsson (V) och Kenneth Forssell (V): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Leif Hansen (-) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 114 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00229/2017

Medborgarförslag om att inte sälja bostadsområdet
Gärdeåsen. Svar
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen.
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer Yvonne Oscarssons m fl yrkande mot Leif Hansens m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Yvonne
Oscarssons m fl yrkande.
Reservation
Kristoffer Hansson (MP) och Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 115

Datum

2017-09-25

Dnr 00387/2017

Medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens museums
tidigare lokaler
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande Ljusdalsbygdens tidigare lokaler har lämnats
till kommunfullmäktige
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delegera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 116

Datum

2017-09-25

Dnr 00298/2017

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Allan Cederborg (M) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.
2. Stina Berg (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Maria Troedsson (M) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden ledamot
Kennet Hedman (M): Allan Cederborg (M) väljs till ny ledamot.
Torsten Hellström (M): Fredrik Röjd (M) väljs till ny ledamot.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat utse Allan Cederborg till ny ledamot.
Omröstning begärs.
Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser val.
Ordföranden upplyser vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 116 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00298/2017

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i
kommunstyrelsen
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 35. 1 valsedel är ogiltig.
Allan Cederborg får 15 röster, Fredrik Röjd får 5 röster och 14 röster är
blanka.
Kommunfullmäktige har således beslutat välja Allan Cederborg (M) till
ledamot i kommunstyrelsen.
Yrkanden ersättare
Kennet Hedman (M): Stina Berg (M) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Allan Cederborg (M).
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Allan Cederborg
Stina Berg
Förtreondemannaregister
Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 117

Datum

2017-09-25

Dnr 00344/2017

Avsägelse från Matilda Kavallin (MP) som ersättare i
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Matilda Kavallin (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i överförmyndarnämnden.
2. Fyllnadsval sker på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober månad.
Sammanfattning av ärendet
Matilda Kavallin (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i överförmyndarnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelse kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Överförmyndarnämnden
Matilda Kavallin
Förtroendemannaregister
Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 118

Datum

2017-09-25

Dnr 00371/2017

Avsägelse från Mostafa Touil (S) från samtliga politiska
uppdrag. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Mostafa Touil (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Kjell Nilsson (S) väljs till ny ledamot i AB Ljusdalshem och
AB Ljusdals Servicehus till och med bolagsstämman 2018.
3. Kristoffer Eriksson (S) väljs till ny ersättare i AB Ljusdalshem och
AB Ljusdals Servicehus till och med bolagsstämman 2018.
4. Therese Hallström (S) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden för
återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Mostafa Touil (S) har begärt entledigande från samtliga sina uppdrag.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Kjell Nilsson (S) väljs till ny ledamot i AB
Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus. Kristoffer Eriksson (S) väljs till
ny ersättare i Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus. Therese Hallström
(S) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Mostafa Touil, Kjell Nilsson, Kristoffer Eriksson, Therese Hallström,
Omsorgsnämnden, AB Ljusdalshem, Förtroendemannareg, Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 119

Datum

2017-09-25

Dnr 00390/2017

Avsägelse från Anton Ring Hedman (SD) som ersättare
i utbildningsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anton Ring Hedman (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden för
återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Anton Ring Hedman (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD): Tomas Skogstjärn (SD) väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att Tomas
Skogstjärn väljs till ny ersättare. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Anton Ring Hedman
Tomas Skogstjärn
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregister
Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 120

Datum

2017-09-25

Dnr 00391/2017

Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som ledamot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kristoffer Hansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden.
2. Lena Svahn (MP) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden under
återstoden av mandatperioden.
3. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden under
återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Kristoffer Hansson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Lena Svahn (SD) väljs till ny ledamot i
utbildningsnämnden. Kristoffer Hansson (MP) väljs till ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja
Kristoffer Hansson entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering: Akt, Kristoffer Hansson, Lena Svahn, UN,
Förtroendemannaregister, Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 121

Datum

2017-09-25

Dnr 00395/2017

Äskande från kommunens revisorer om anslag för
fördjupad granskning av genomförda investeringar
inom Ljusdals Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. 120 000 kronor anslås ur rörelsekapitalet för fördjupad granskning av
genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.
2. Resultatet för granskningen presenteras ska presenteras för
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer begär 120 000 kronor i anslag för att genomföra en
granskning av genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.
I samband med utförd lekmannarevision har kommunens revisorer noterat att
det föreligger anledning att genomföra en fördjupad granskning avseende
genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.
Revisions- och ansvarsberedningen föreslår att revisorernas begäran bifalles.
Jäv
Björn Brink (C), Örjan Fridner (S), Stig Andersson (V), Ove Schönning (S),
Jan Hedlund (M) och Marie Mill (LB) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Yvonne Oscarsson (V), Maria Molin (M), Leif
Hansen (-) och Markus Evensson (S):
1. 120 000 kronor anslås ur rörelsekapitalet för fördjupad granskning av
genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.
2. Resultatet för granskningen presenteras ska presenteras för
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 121 forts.

Datum

2017-09-25

Dnr 00395/2017

Äskande från kommunens revisorer om anslag för
fördjupad granskning av genomförda investeringar
inom Ljusdals Energi AB
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Revisionen för verkställande
Ekonomienheten
Ljusdal Energi för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 122

Datum

2017-09-25

Dnr 00409/2017

Motion från Markus Evensson (S) m fl gällande fri
kollektivtrafik till barn och ungdomar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) m fl har lämnat en motion gällande fri kollektivtrafik.
Motionärerna skriver:
"Idag har flera kommuner infört fri kollektivtrafik för sina barn och
ungdomar. Det har lett till att resandet inom dessa kommuner har ökat rejält,
vilket vi ser som något väldigt positivt för dessa barn och ungdomar.
Att erbjuda fri kollektivtrafik är en folkhälsofråga. Det leder till att barn och
ungdomar har möjlighet att delta i aktiviteter i högre utsträckning. Att öka
tillgängligheten för alla våra barn och ungdomar som bor i kommunen och
dessutom kostnadsfritt gör också kommunen till en än mer attraktiv kommun
för dess invånare.
Vi ser med fördel fram emot en jämförelse mellan de kommuner som inför
detta och att vi politiker får ett smörgåsbord att plocka det bästa av det som
finns. Det är, om möjligt, det enda som är positivt när man är tvåa på bollen.
Därför vill vi att Ljusdals kommun utreder möjligheten att erbjuda gratis
kollektivtrafik för våra barn och ungdomar."
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om motionen kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, Motionärerna för kännedom, KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 123

Datum

2017-09-25

Dnr 00393/2017

Avsägelse av Kristoffer Kavallin (MP) från
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kristoffer Kavallin (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
2. Lena Svahn (MP) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges
jämställdhetsberedning för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Kristoffer Kavallin (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Lena Svahn väljs till ny ledamot i
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kristoffer Kavallin
Lena Svahn
Jämställdhetsberedningen
Förtroendemannaregister
Maria Asplund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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