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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 april 2019. Kungörelsen
har ställts till varje ledamot och ersättare 18 april 2019 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 tre
avsägelser och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Revisorerna har överlämnat tre granskningsrapporter:
 Granskning av årsredovisning 2019, dnr 00165/2019
 Uppföljande granskning avseende fastighetsunderhåll, dnr KS 00169/2019
 Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner 2018, dnr 00168/2019

Allmänhetens frågestund
Anna Jung ställer följande fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn
(MP):
”I LjusdalsPostens artikel om kommunstyrelsens utlåtande om folkomröstning den 2 april
står att läsa:
”…Detta höll Lena Svahn (MP) med om. Hon befarar att de som skrivit under
folkomröstningskravet kan ha gjort det på felaktiga grunder.”
Kan du Lena utveckla vad du menar med ”felaktiga grunder”, och vilken källa har du för
detta påstående? Menar du med detta påstående att hela folkinitiativet bör underkännas?”
Kommunstyrelsens ordförande Lena Svahn svarar att hon på kommunstyrelsens
sammanträde sa att det finns risk för att vissa har skrivit under initiativet till
folkomröstning på felaktig grund, eftersom hon hade fått detta återberättat från två olika
håll. Folkinitiativet ska inte underkännas.
Ledamöternas korta frågor
Marie-Louise Hellström (LB): Kommunfullmäktige gjorde vissa förändringar i den
fördjupade översiktsplanen som inte finns med i den slutgiltiga tryckta versionen. Åligger
det henne som fritidspolitiker att följa upp att besluten blir verkställda?
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Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar att det inte är ett åliggande
för fritidspolitiker. Kommunfullmäktiges sekreterare får i uppdrag att undersöka detta.
Maria Molin (M) frågar om en remiss från Region Gävleborg gällande
lågtröskelmottagning (sprututbyte)?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar att det inte har inkommit en
remiss som ska hanteras politiskt. Kommunstyrelseförvaltningen har inte ämnat lämna
något skriftligt svar på den skrivelse som inkommit från Region Gävleborg, då
uppfattningen har varit att det inte funnits något behov av det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
5(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
6(75)

Datum

2019-04-29

Innehållsförteckning
§ 37

Dnr 00352/2018

Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun ........................................................ 10
§ 38

Dnr 00147/2019

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2018 ..................................................... 12
§ 39

Dnr 00164/2019

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,
nämnderna, beredningarna och enskilda förtroendevalda för
verksamhetsåret 2018....................................................................................... 15
§ 40

Dnr 00540/2018

Strukturella förändringar .................................................................................... 18
§ 41

Dnr 00080/2019

Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för AB Ljusdalshem.................... 22
§ 42

Dnr 00079/2019

Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för Ljusdal
Energiföretag AB............................................................................................... 23
§ 43

Dnr 00114/2019

Bolagsordning AB Ljusdalshem och dess dotterbolag ....................................... 24
§ 44

Dnr 00115/2019

Ägardirektiv AB Ljusdalshem och dess dotterbolag ........................................... 25
§ 45

Dnr 00112/2019

Bolagsordningar Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag ...................... 27
§ 46

Dnr 00113/2019

Ägardirektiv Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag ............................. 29
§ 47

Dnr 00109/2019

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2018................................................ 30
§ 48

Dnr 00051/2019

Folkinitiativ till kommunal folkomröstning i frågan om genomfart
Ljusdal .............................................................................................................. 31
§ 49

Dnr 00404/2018

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Ljusdals kommun med anledning av utskott ...................................................... 34
§ 50

Dnr 00062/2019

SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018, yttrande .................................. 37
§ 51

Dnr 00085/2019

Ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen .............. 41
§ 52

Dnr 00117/2019

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag
2019.................................................................................................................. 43
§ 53

Dnr 00133/2019

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde sänkas för boende
utanför tätorterna .............................................................................................. 44
§ 54

Justerandes signatur

Dnr 00347/2018

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
7(75)

Datum

2019-04-29

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas igen. Svar ..................... 45
§ 55

Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och
familjeomsorgen fjärde kvartalet 2018 ............................................................... 47
§ 56

Dnr 00272/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för äldreomsorgen samt
stöd och omsorg fjärde kvartalet 2018 .............................................................. 48
§ 57

Dnr 00104/2019

Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Lars Engström (S).
Fyllnadsval av ersättare .................................................................................... 49
§ 58

Dnr 00122/2019

Fyllnadsval av ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden,
ersättare i utbildningsnämnden samt vice gruppledare efter Tomas
Skogstjärn (SD)................................................................................................. 50
§ 59

Dnr 00502/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB
samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma
2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5)..................................................... 52
§ 60

Dnr 00501/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB
räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1) .................................................................. 53
§ 61

Dnr 00504/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt
ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5) .................................................................. 54
§ 62

Dnr 00503/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB
räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023(1+1) ................................................................... 55
§ 63

Dnr 00510/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt
ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5) .................................................................. 56
§ 64

Dnr 00509/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet AB
räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023(1+1) ................................................................... 57
§ 65

Dnr 00494/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till
bolagsstämma 2023 (5+5) ................................................................................ 58
§ 66

Justerandes signatur

Dnr 00493/2018

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
8(75)

Datum

2019-04-29

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB
räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023(1+1) ................................................................... 59
§ 67

Dnr 00496/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt
ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2019 till
bolagsstämma 2023 (5+5) ................................................................................ 60
§ 68

Dnr 00495/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB
räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023(1+1) ................................................................... 61
§ 69

Dnr 00498/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag
AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie bolagsstämma
2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5)..................................................... 62
§ 70

Dnr 00497/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag
AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1) .................................................................. 63
§ 71

Dnr 00500/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5) .............. 64
§ 72

Dnr 00499/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1) ............................. 65
§ 73

Dnr 00474/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem
inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5) ............................. 66
§ 74

Dnr 00473/2018

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdalshems
räkenskaper och förvaltning, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1) .................................................................. 67
§ 75

Dnr 00471/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus
inklusive ordförande och vice ordförande, från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5) ............................. 68
§ 76

Dnr 00472/2018

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB Ljusdals
Servicehus räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma
2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 (1+1)..................................................... 69

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 77

Sida
9(75)

Datum

2019-04-29

Dnr 00506/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem
samt val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden
2019-2022 (9+9) ............................................................................................... 70
§ 78

Dnr 00153/2019

Avsägelse från Björn Brink (C) gällande uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning .................................................................... 71
§ 79

Dnr 00179/2019

Avsägelse från Olle Fack (C) gällande uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen .............................................................................................. 72
§ 80

Dnr 00176/2019

Avsägelse från Jessica Eriksson (S) gällande uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige ......................................................................................... 73
§ 81

Dnr 00166/2019

Avsägelse från Michael Robertsson (S) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige .......................................................................... 74
§ 82

Dnr 00162/2019

Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal ..................... 75

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 37

Datum

2019-04-29

Dnr 00352/2018

Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning 2018 för Ljusdals kommun godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har överlämnats från
kommunstyrelsen.
Revisorerna har efter kommunstyrelsens behandling granskat
årsredovisningen och lämnat revisionsberättelse.
Årets resultat för hela kommunen är minus 23 miljoner kronor.
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till minus 36 800 000 kronor,
vilket är 900 000 kronor bättre än den prognos som lämnades i samband med
delårsrapporten.
Omsorgsnämnden redovisar det största underskottet med 30 900 000 kronor.
Avvikelserna är främst hänförliga till individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd och omsorg.
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 6 400 000 kronor och
kommunstyrelsen redovisar ett underskott med 100 000 kronor.
För nämnderna totalt sett har nettokostnaderna ökat med 47 000 000 kronor
jämfört med föregående år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 59
Tjänsteskrivelse 22 mars 2019
Årsredovisning
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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Dnr 00147/2019

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens f d ordförande Roland Bäckman (S) informerar om
revisionsberättelsen för 2018.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för år 2018.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder
och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningens omfattning
och inriktning redovisas i bilagan “Revisorernas redogörelse för
2018 års granskning”.
Resultatet för 2018 är negativt och uppgår till -23 miljoner kronor. Detta
innebär att kommunen inte når en ekonomi i balans och att resultatet måste
återställas senast 2021. Ackumulerade negativa resultat att återställa uppgår
till 39,3 miljoner kronor. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot
budget med ca — 36,8 miljoner kronor.
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Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen inom nämnderna
och att vissa nämnder återkommande redovisar underskott. Omsorgsnämnden har återigen ett underskott vilket revisorerna ser allvarligt på. Den
ekonomiska situationen ställer höga krav på anpassningar av verksamheten
inför kommande år för att klara en ekonomi i balans.
Revisionen vill framhålla vikten av en långsiktig planering och att åtgärder
vidtas för att kommunen ska kunna efterleva Kommunallagens krav på god
ekonomisk hushållning. Det är av största vikt att den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten hålls och verksamheten behöver därför anpassas till de
ekonomiska ramarna.
Enligt kommunallagen och reglementet har ansvaret för den interna
kontrollen inom sitt område, dvs, att de ska tillämpa en intern kontroll som
säkrar en effektiv förvaltning och undviker att allvarliga fel begås.
Genomförda granskningar har påvisat att det finns brister i arbetet med
internkontroll varför revisorerna ser det som väsentligt att åtgärder vidtas för
att säkerställa en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har med sin
samordningsroll och uppsiktsplikt stor påverkansgrad gällande hur
tillfredställande nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av
verksamhet och ekonomi är.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Ljusdals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt men ur ekonomisk synpunkt inte tillfredsställande sätt.
Omsorgsnämnden den och utbildningsnämnden har bedrivit verksamheten
över fullmäktige beslutad budget. Kommunen lever inte upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas arbete med
internkontroll inte är helt tillfredsställande och behöver utvecklas ytterligare.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte
är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. De verksamhetsmässiga målen för 2018 är endast delvis uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker trots ovan nämnda noteringar att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda
ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att gemensam nämnd för
FoU Välfärd, Regnet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken beviljas
ansvarsfrihet för 2018.
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Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2018.
Revisorerna åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 16 april 2019
Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga till revisionsberättelse 2018- revisorernas redogörelse för 2018 års
granskning
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om revisionsberättelsen kan noteras till
protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00164/2019

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
Stina Berg (M), Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Stina Bolin (S),
Peter Engdahl (S), Maria Fernmalm (S), Irene Jonsson (S), Per-Gunnar
Larsson (S), Lars G Eriksson (SD), Michael Michaelsen (SD), Charlotte
Michaelsen (SD), Ingela Gustavsson (V), Yvonne Oscarsson (V), László
Gönczi (MP), Kristoffer Hansson (MP), Karin Jansson (MP), Sören Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L) och Jonny Mill
(LB) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
2. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
Stina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Jonny Mill (LB), Lena Svahn (MP),
Kristoffer Hansson (MP), Jonas Wallgren Nordlander (M), Stina Berg (M)
och Tomas Skogstjärn (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
Tommy Olsson (C), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Maud
Jonsson (L), Ingela Gustavsson (V), Oscar Löfgren (V), Per-Gunnar Larsson
(S), Ove Schönning (S), Charlotte Michaelsen (SD) och Michael Michaelsen
(SD) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
4. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
Ulf Nyman (C), Tommy Borg (S) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.
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5. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2018.
Maud Jonsson (L), Peter Engdahl (S), Ingela Gustavsson (V) och Kristoffer
Hansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2018.
7. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges demokratiberedning och
dess enskilda förtroendevalda för 2018.
Markus Evensson (S), Irene Jonsson (S), Roger Kastman (KD) och Maria
Molin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
8. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning
och dess enskilda förtroendevalda för 2018.
Stina Bolin (S), Jenny Breslin (S) och Lena Svahn (MP) anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet.
9. Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet,
Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda
förtroendevalda för 2018.
Roger Kastman (KD) och Per-Gunnar Larsson (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna
och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Kommunrevisionens f d ordförande Roland Bäckman (S) redogör för
revisorernas likalydande förslag om att kommunstyrelsen, nämnderna och
fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 16 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om kommunstyrelsen, nämnderna och
fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna
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Dnr 00540/2018

Strukturella förändringar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra åt Utbildningsnämnden att genomföra nödvändiga
effektiviseringar med fokus på kvaliteten i undervisningen för barn och
elever.
2. Uppdra åt utbildningsnämnden att nettokostnaden för gymnasieskolan ska
sänkas så att avvikelsen jämfört med nettokostnad halveras.
3. Uppdra åt Omsorgsnämnden att antalet/andelen att eftersträva en
strukturell förändring med färre platser i särskildas boenden än dagens
nivå.
4. Uppdra åt Arbetsmarknads- och socialnämnden att nettokostnaden för
IFO (individ- och familjeomsorg) ska sänkas så att avvikelsen jämfört
med referenskostnad halveras.
5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att verksamheten i kommunens förvaltningar
ska effektiviseras. I rapporten utpekade områden ska särskilt beaktas.
6. Uppdra åt Kommunstyrelsen att arbetet med strategiska
utvecklingsområden, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente, ska
samordnas och prioriteras.
7. Nämnderna ska till kommunstyrelsen i september avrapportera uppdragen
där åtgärder och tidsplaner presenteras.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen godkände i november 2018 rapporten Strukturella
förändringar. I rapporten beskrivs områden där det är möjligt att genomföra
åtgärder som ger kostnadsreduceringar.
I enlighet med uppdraget fanns också beräknade nivåer på dessa
kostnadsreduceringar. Totalt 110 miljoner kronor.
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Kommunchefen fick i uppdrag att utifrån rapporten föreslå uppdrag till
respektive nämnd utifrån rapporten. Uppdraget presenterades på
kommunstyrelsen i februari. Kommunstyrelsen valde att skicka underlaget
på remiss tillsammans med inkomna yrkanden.
I yrkandena fanns också uppdrag till nämnderna att återkomma till
kommunstyrelsen och redogöra för vidtagna åtgärder för att klara 2019 års
budget.
Nämndernas remissvar visade att de ser positivt på att komma till
kommunstyrelsen gällande 2019 års budget.
Gällande strukturella förändringar så motsätter sig ingen nämnd varken
förslaget eller de yrkanden som remitterats. Flertalet nämnder svarar att man
måste analysera de berörda verksamheterna för att tydligare se vad som kan
göras och när.
Både förslaget och yrkandena hänvisar till Rapporten strukturella
förändringar. Yrkandena är dock mer preciserade gällande tidsplan och
summa på kostnadsreduceringar.
När det gäller tidsplan föreslår kommunchefen som en beslutspunkt att
nämnderna ska återkomma till kommunstyrelsen i september för
rapportering. Till dess har nämnderna möjlighet att analysera och ta fram
åtgärder.
Gällande precisering av kostnadsreducering i kronor anser kommunchefen
att det är lämpligare att detta hanteras i budgetprocessen. Varje nämnd har en
given budgetram och en ELP (ekonomisk långtidsplan) att förhålla sig till.
Exakt hur mycket kostnaderna måste sänkas för att klara beslutad budgetram
måste varje nämnd analysera. Det är också i budgetprocessen, beslut fattas i
juni, som möjligheten att fördela budgetramar utifrån de strukturella
förändringar man anser att nämnden bör genomföra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 81
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2019
Kommunstyrelsens protokoll 25 februari 2019, § 22
Samhällsservicenämndens protokoll 12 mars 2019
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 19 mars 2019, § 106
Omsorgsnämndens protokoll 20 mars 2019, § 44
Utbildningsnämndens protokoll 21 mars 2019, § 25
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Yrkanden
Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP), Sören Görgård (C), Stina Bolin (S)
och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bodil Eriksson (LB): Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med att
marknadsföra och implementera intraprenadens många fördelar hos våra
anställda och uppmuntra anställda att starta intraprenader inom omsorgen
och skolan.
Markus Evensson (S): Avslag på Bodil Erikssons yrkande.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bodil Erikssons
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Bodil Erikssons yrkande, Nej-röst för bifall till Bodil
Erikssons yrkande.
Omröstningsresultat
Med 17 Ja-röster mot 8 Nej-röster, 16 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat avslå Bodil Erikssons yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand
(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S),
Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Maud Jonsson
(L), Harald Noréus (L) och Oscar Löfgren (V) röstar Ja.
Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per
Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD), Lars
G Eriksson (SD) och Tomas Skogstjärn (SD) röstar Nej.
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Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M),
Jonas Wallgren Nordlander (M), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C),
Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), William
Våhlberg (C), Ingela Gustavsson (V), Ronney Olsson (V), Kristoffer
Hansson (MP), Lena Svahn (MP) och Roger Kastman (KD) avstår från att
rösta.

Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för verkställande
Omsorgsnämnden för verkställande
Arbetsmarknads- och socialnämnden för verkställande
Kommunstyrelsen för verkställande
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Dnr 00080/2019

Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för AB
Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till
stämmoombud vid årsstämma.

2.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn utses till ersättare
som stämmoombud vid årsstämma.

3.

Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisningen.

4.

Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem är ett av Ljusdals kommun helägt bolag vilket är
moderbolag i Ljusdalshem koncern. Årsstämma ska hållas efter det att
kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 69
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2019
AB Ljusdalshem årsredovisning och koncernredovisning 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Stämmoombuden
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Dnr 00079/2019

Årsredovisning och koncernredovisning 2018 för
Ljusdal Energiföretag AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson utses till stämmoombud
vid årsstämma.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn utses till ersättare
som stämmoombud vid årsstämma.
3. Stämmoombudet uppdras att rösta för att godkänna årsredovisningen.
4.

Stämmoombudet uppdras att rösta för att bevilja styrelseledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energiföretag AB är ett av Ljusdals kommun helägt bolag vilket är
moderbolag i Ljusdal Energikoncern. Årsstämma ska hållas efter det att
kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 70
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 mars 2019
Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energiföretag AB
Stämmoombuden
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Dnr 00114/2019

Bolagsordning AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bolagsordning för AB Ljusdalshem godkänns.
2. Bolagsordning för AB Ljusdals Servicehus godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Bolagsordning för AB Ljusdalshem och dess dotterbolag behöver ändras
utifrån gällande lagstiftning. Paragraferna 3,4 och 5 är nya och ersätter
tidigare skrivningar. I paragraf 9 är det en ändring att val av styrelse följer
mandatperioden. I gällande bolagsordning utses styrelsen årligen. Paragraf
13 är ändrad i enlighet med SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting)
mall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 71
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2019
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Författningssamling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
24(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 44

Datum

2019-04-29

Dnr 00115/2019

Ägardirektiv AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ägardirektiv för AB Ljusdalshem och dess dotterbolag godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande ägardirektiv är antaget 2015. Av flera anledningar är det
påkallat att en revidering av ägardirektiv bör genomföras. Dels har
revisorerna i granskningsrapport tydliggjort att Ägarsamråd (Punkt 5) bör
beskrivas och att styrelsen i protokoll bör tydliggöra om kommunfullmäktige
ska beredas möjlighet att ta ställning (4).
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Ljusdals kommun är ute på remiss och
kommer upp för beslut före sommaren. I detta arbete har det framkommit att
Ljusdalshems uppdrag behöver förtydligas i ägardirektiv (3 och 6).
Vidare har kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta
med strategiska utvecklingsområden. I detta arbete är det viktigt att bolagen
deltar. Dessa delar finns under punkt 3.
Andra delar som är nya är punkt 1.1 – 1.4, 5, 7.1, 8 vilka är utifrån SKL:s
(Sveriges kommuner och landsting) mall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 72
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2019
Ägardirektiv för AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
Författningssamling
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Dnr 00112/2019

Bolagsordningar Ljusdal Energiföretag AB och dess
dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB godkänns.
2. Bolagsordning för Ljusdal Energi AB godkänns.
3. Bolagsordning för Ljusdal Elnät AB godkänns.
4. Bolagsordning för Ljusdal Vatten AB godkänns.
5. Bolagsordning för Ljusdal Renhållning AB godkänns.
6. Bolagsordning för Ljusnet AB godkänns.
7. Bolagsordning för Ljusdal Energiförsäljning AB godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB och dess dotterbolag behöver
ändras utifrån gällande lagstiftning. § 3, 4, 5 är nya och ersätter tidigare
skrivningar. I § 9 är det en ändring att val av styrelse följer mandatperioden.
I gällande bolagsordning utses styrelsen årligen. § 13 är ändrad i enlighet
med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) mall
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 73
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 mars 2019
Förslag till bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energi AB
Författningssamling
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Dnr 00113/2019

Ägardirektiv Ljusdal Energiföretag AB och dess
dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ägardirektiv för Ljusdals Energiföretag AB och dess dotterbolag
godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande ägardirektiv är antaget 2010 och kompletterat 2015 gällande
beslut om finansiering av bredband (punkt 6). Av flera anledningar är det
påkallat att en revidering av ägardirektiv behöver genomföras. Dels har
revisorerna i granskningsrapport tydliggjort att Ägarsamråd (5) bör beskrivas
och att styrelsen i protokoll bör tydliggöra om kommunfullmäktige skall
beredas möjlighet att ta ställning (4).
Vidare har kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta
med strategiska utvecklingsområden. I detta arbete är det viktigt att bolagen
deltar. Dessa delar finns under punkt 3.
Andra delar som är nya är punkt 1.1-1.4, 5, 8.1, 9 vilka är utifrån SKL:s
(Sveriges kommuner och landsting) mall.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 74
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 21 mars 2019
Förslag till ägardirektiv
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering: Akt, Författningssamling, Ljusdal Energi AB
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Dnr 00109/2019

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Styrelse och Vd beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Jäv
Markus Evensson (S), Harald Noréus (L) och Lars Molin (M) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 75
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 25 mars 2019
NärLjus årsredovisning
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Stiftelsen NärLjus
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Dnr 00051/2019

Folkinitiativ till kommunal folkomröstning i frågan om
genomfart Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Folkomröstning ska inte hållas.
Sammanfattning av ärendet
Initiativ till en folkomröstning i vägbytesfrågan har lämnats in till
kommunen. Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst 10 % av de röstberättigade
kommunmedborgarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar.
Granskningen av underskrifter har visat att 10 % har uppnåtts.
Eftersom korrekt antal röster har lämnats in för att väcka ett folkinitiativ är
fullmäktige enligt kommunallagen skyldig att ta upp och besluta i frågan.
Har ett folkinitiativ väckts enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta att
en folkomröstning ska hållas om:
• den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om
den och
• inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot
förslaget
Valnämnden föreslår 4 mars 2019, § 22 att kommunfullmäktige säger ja till
folkomröstning med motiveringen att frågan är av allmänt intresse och
påverkar befolkningen en längre tid framåt.
Kommunstyrelsen föreslår 2 april 2019, § 65 att folkomröstning inte ska
hållas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 65
Valnämndens protokoll 4 mars 2019, § 22
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Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Bertil Asplund (S), Harald Noréus
(L), Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Molin (M), Bodil Eriksson (LB), Stina Berg (M), Jonny Mill (LB),
Tomas Skogstjärn (SD) och Roger Kastman (KD): Folkomröstning ska
hållas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för Maria Molins m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 28 Ja-röster mot 13 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att
ingen folkomröstning ska hållas i frågan.
Markus Evensson (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar
Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S),
Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Gunnar Eriksson
(S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Nouh Baravi (S), Sören Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson
(C), William Våhlberg (C), Maud Jonsson (L), Harald Noréus (L), Oscar
Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Ronney Olsson (V), Kristoffer Hansson
(MP), Lena Svahn (MP) och Lars G Eriksson (SD) röstar Ja.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M),
Jonas Wallgren Nordlander (M), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB),
Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen
(SD), Michael Michaelsen (SD), Tomas Skogstjärn (SD) och Roger Kastman
(KD) röstar Nej.
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Reservationer
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M),
Jonas Wallgren Nordlander (M), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB),
Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen
(SD), Michael Michaelsen (SD), Tomas Skogstjärn (SD) och Roger Kastman
(KD) reserverar sig mot beslutet.
Moderaterna avser att inkomma med en skriftlig reservation.

Beslutsexpediering
Akt
Initiativkommittén
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Dnr 00404/2018

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och
nämnderna i Ljusdals kommun med anledning av
utskott
Kommunfullmäktige beslutar
1. De föreslagna revideringarna i allmänt reglemente för kommunstyrelsen
och övriga nämnder antas inte.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 6 februari 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att § 28 i reglemente för kommunstyrelsen och
nämnderna i Ljusdals kommun ska ändras i enlighet med följande lydelse:
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott bör bestå av tre ledamöter
och tre ersättare.
Utifrån detta föreslås revidering av första stycket § 28 i reglemente för
kommunstyrelse och nämnderna i Ljusdals kommun.
Nuvarande lydelse
28 § Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden får själva
inrätta utskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
Övriga nämnder får begära hos kommunstyrelsen om att få ha utskott.
Föreslagen ny lydelse
28 § Kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden får själva
inrätta utskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av fem ledamöter
och fem ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott ska
bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Övriga nämnder får begära hos
kommunstyrelsen om att få ha utskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Ljusdals
kommun revideras enligt förslag.
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Arbetsutskottet föreslår 19 mars 2019, § 6 att det föreslagna revideringarna
inte ska antas. Arbetsutskottet föreslår också att ett reglemente ska tas fram
för arbetsutskottet, personalutskottet och budgetberedningen.
Kommunstyrelsen föreslår 2 april 2019, § 76 at de föreslagna revideringarna
antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 76
Arbetsutskottets protokoll 19 mars 2019, § 6
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 14 mars 2019
Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder
Yrkanden
Markus Evensson (S) och Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Stina Berg (M): De föreslagna
revideringarna antas inte.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Markus Evenssons m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Markus Evenssons m fl yrkande, Nej-röst för Sören Görgårds m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 23 Nej-röster mot 18 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla
Sören Görgårds m fl yrkande.
Stina Berg (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Jonas Wallgren
Nordlander (M), Allan Cederborg (M), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C),
Solange Nordh (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), William
Våhlberg (C), Yvonne Oscarsson (V), Ingela Gustavsson (V), Ronney
Olsson (V), Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström
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(LB), Per Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen
(SD), Lars G Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej.
Markus Evensson (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar
Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S),
Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Gunnar Eriksson
(S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Nouh Baravi (S), Maud Jonsson
(L), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP)
röstar Ja.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00062/2019

SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018, yttrande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yttrandet godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare
för att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de
omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län
sommaren 2018.
Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheterna och på så sätt få ny
kunskap inför liknande händelser i framtiden.
Utredningen ska bl.a. utvärdera
• samordning, samverkan och ledning av insatserna,
• användning av samhällets samlade resurser, och
• kommunikation och information till allmänheten.
Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 blev de mest omfattande i modern
tid. På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten effektivt begränsa
och släcka – ofta i samverkan med andra. Även om insatserna i stort sett gick
bra framkom många brister. Sverige är inte tillräckligt väl rustat för att vi ska
kunna känna oss trygga inför framtida stora och komplicerade skogsbränder.
Den extremt varma sommaren 2018 ger en bild av hur framtidens
sommartemperaturer kan komma att bli. En av effekterna av klimatförändringar är ökad risk för skogsbränder. Det går dock inte att koppla
enskilda skogsbränder till klimatförändringen. Skogsbrand är ett naturligt
fenomen.
Slutsatsen att skogsbränderna i stort sett hanterades bra kan motiveras med
att inga väsentliga samhällsfunktioner skadades och att inga permanentbostäder förstördes. En brandman dog vid en fallolycka i samband med
släckningsarbetet vid en av bränderna. Ingen person ska ha erhållit allvarliga
skador. Enskilda skogsägare drabbades hårt. Sammanlagt evakuerades ett
hundratal personer från sina bostäder på olika platser i Sverige. Räddningstjänsterna och många av de som hjälpte till ansträngdes hårt.
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Räddningstjänster från olika delar av landet med systemledning och
planerade system för resursförstärkning gjorde avgörande operativa insatser
vid skogsbränderna genom att förstärka räddningstjänster som var sämre
rustade eller behövde hjälp med anledning av brändernas omfattning. Detta
genomfördes oftast i kluster som byggde på befintlig samverkan. Räddningstjänsterna själva och tillsammans med andra aktörer fick detta att
fungera mycket bra. Flera räddningstjänster har utarbetat riktlinjer för
resursförsörjning med självförsörjande moduler.
Stöd till räddningstjänsten från många andra aktörer blev nödvändigt för att
klara skogsbränderna och de störningar som bränderna medförde. Dessa
insatser kom att bli mycket uppskattade och skedde beredvilligt och utan
prestige.
MSB tog en aktiv roll och samordnade nationella och internationella
resurser. Länsstyrelserna tog sitt områdesansvar för kriser och kunde
mobilisera värdefulla resurser genom regional samverkan. Länsstyrelsen i
Gävleborg övertog ledningen av räddningstjänsten i Ljusdal.
EU:s civilskyddsmekanism (ERCC – Emergency Response Coordination
Centre) via MSB förmedlade brandbekämpningsflyg och andra resurser. Ett
antal länder bidrog med personal och material. EU:s stöd till Sverige var
EU:s hittills mest omfattande räddningsinsats.
Privata svenska helikoptrar gjorde stor nytta. Brandflyget upptäckte tidigt
bränder. Försvarsmaktens stöd med framför allt Hemvärnet och helikoptrar
samt andra viktiga förmågor var en väsentlig resurs. SOS Alarm, Polisen,
Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Trafikverket och Sveriges
Radio blev alla viktiga samarbets-partner.
Många frivilliga ställde upp och hjälpte till med det de kunde. Det var både
spontanfrivilliga och organiserade frivilliga såsom Sveriges frivilliga
brandkårer, Svenska Lottakåren, Svenska Försvarsutbildnings-förbundet,
Sveriges bilkårers riksförbund, Civilförsvarsförbundet – Frivilliga
resursgruppen och Svenska Kyrkan. Röda Korset hade en samordnande roll.
De mest berörda var skogsägarna. Det var deras skogar som brann.
Skogsbranschen har utarbetat strategier mot skogsbränder vilket visade sig
vara till stor nytta. I motsats till tidigare startade mycket få bränder på grund
av skogsarbete. Skogsägarna bidrog också med kunskap och resurser liksom
även de som är boende på landsbygden gjorde.
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Från slutet av juli och några veckor framåt är risken för skogsbränder
vanligen som störst. 2018 års skogsbrandssäsong startade tidigt och blev
ovanligt lång. Trots detta inträffade inte några skogs-bränder med stor
spridning under de perioder när risken för skogsbränder normalt är som
störst. Kraftigt förstärkt beredskap, ökad kunskap, nationella taktiska
reserver och snabba och kraftfulla insatser är förklaringen.
Utredningens analyser och slutsatser har lett till en rad förslag på åtgärder.
Den viktigaste slutsatsen är att Räddningstjänstutredningens förslag till
lagändringar och andra åtgärder bör genomföras. Därigenom kan huvuddelen
av de fel och brister som påtalats rättas till.
Ljusdals kommun instämmer med samtliga förändringsförslag förutom i ett
fall och det är förslaget att MSB skall ta över Länsstyrelsens uppdrag av
tillsynen. Här ser kommunen en fördel att de ansvariga för tillsynen har en
närhetsprincip och att den inte blir centraliserad.
Ljusdals kommun instämmer i att kommunens styrdokument
”Handlingsprograms” struktur ska likriktas. Kommun ser dock ett behov av
tydliga riktlinjer för hur det ska utformas i framtiden samt stöttning i det
arbetet.
Ljusdals kommun föreslår också att ny undersökning bör beaktas gällande
högsta ålder för att kunna medverka vid räddningstjänst eller ingå i ett
räddningsvärn. ”6 kap. 1§ Tjänsteplikt. När det behövs, är var och en som
under kalenderåret fyller lägst arton och högst sextiofem år skyldig att
medverka i räddningstjänst, i den mån hans eller hennes kunskaper, hälsa
och kroppskrafter tillåter det”. Denna lagtext överensstämmer ej med annan
pensionslagstiftning som ger exempelvis en brandman möjlighet att kvarvara
i tjänst till 67 år och även därefter om hälsa och förmåga bibehålls. Vi anser
att 6 kap 1§ bör ses över och revideras så frivilliga även efter 65 års ålder
kan medverka vid räddningsinsats eller ingå i ett räddningsvärn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 78
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 19 mars 2019
Förslag till yttrande 19 mars 2019
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Regeringen (undertecknat yttrande)
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Dnr 00085/2019

Ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkoholrespektive tobakslagen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kommunens uttag av prövnings- och tillsynsavgifter justeras från och
med 1 juli 2019 enligt 8 kap 10 § 2-3 st alkohollagen samt enligt 19 b §
tobakslagen och 8 kap 1-2 §§ nya tobakslagen, 23 § lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.

2.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får, om det finns särskilda skäl i
det enskilda fallet med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet, eller övriga omständigheter, i särskilt beslut sätta ned
eller efterskänka en avgift enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen
om handel med receptfria läkemedel.

3.

Med start år 2020 ska avgifterna 1 januari varje år justeras av
arbetsmarknads- och socialnämndens alkoholhandläggning. Taxorna ska
uppräknas utifrån förändringen enligt Statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (KPI) med oktober 2018 som basmånad. Taxorna
avseende tillsynsavgifter för tobak, folköl, receptfria läkemedel och Ecigaretter och påfyllnadsbehållare avrundas uppåt till närmaste 10-tal
kronor. Taxorna avseende tillstånd enligt alkohol- och tobakslagen samt
tillsyn enligt alkohollagen avrundas uppåt till närmaste 50-tal. Vid
sänkning av KPI lämnas alla taxorna oförändrade.

Sammanfattning av ärendet
I december 2018 beslutade riksdagen att nya tobakslagen (LTLP) ska träda i
kraft 1 juli 2019. Det innebär bland annat att all försäljning av tobaksvaror
blir tillståndspliktigt. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa
platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är
avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes
kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
och lekplatser som allmänheten har tillträde till.
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Ansvaret för att handlägga och pröva ansökan om detaljhandels- och
partihandelstillstånd delegeras till den kommun som försäljningsstället
tillhör. I Ljusdals kommun är ansvaret för uppdraget enligt tobakslagen
sedan tidigare delegerat till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Den nya tobakslagen medför ökat tillsynsansvar och nya uppdrag för
arbetsmarknads- och socialnämnden, vilket gör att delegationsordningen
behöver revideras. Tillståndsprövningen kommer, i stort sett, vara lika
omfattande som prövningen är idag för serveringstillstånd enligt
alkohollagen.
Förslaget innehåller även en revidering av prövnings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen. Vissa avgifter föreslås höjas, vissa ändras, någon avgift
föreslås sänkas och vissa föreslås vara oförändrade.
Underlag med motivering till förslagen samt bilagor med nuvarande och
föreslagna avgifter bifogas ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 79
Arbetsutskottets protokoll 19 mars 2019, § 5
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 19 februari 2019, § 82
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 4 februari 2019
Förslag till nya tillsynsavgifter 2019
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Dnr 00117/2019

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 22 mars 2019.
Sammanfattningen omfattar 8 motioner och 18 medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 67j
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 22 mars 2019
Redovisning 22 mars 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00133/2019

Medborgarförslag om att kommunalskatten borde
sänkas för boende utanför tätorterna
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunalskatten sänks för boende utanför
tätorterna så att man betalar mindre kommunalskatt när man bor på
landsbygden kontra tätorten.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
44(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 54

Datum

2019-04-29

Dnr 00347/2018

Medborgarförslag om att skolan i Ramsjö ska öppnas
igen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om
att skolan i Ramsjö öppnas igen i form av en förskola och årskurs 1-3.
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018, § 107 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade 26 oktober 2018 medborgarförslaget till
utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden föreslår 24 januari 2019, § 2 att medborgarförslaget
avslås. I sitt yttrande skriver nämnden att elevunderlaget inte medger att
skolan i Ramsjö drivs som en egen enhet. Utbildningsförvaltningen har god
kunskap om befolknings- och elevutvecklingen och skolans verksamhet har
utretts och prövats ett antal gånger. Skulle elevunderlaget öka markant kan
saken omprövas men inget tyder idag på att detta skulle kunna ske.
Arbetsutskottet föreslår 19 mars 2019, § 89 att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår 2 april 2019, § 66 att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 66
Arbetsutskottets protokoll 19 mars 2019, § 8
Kommunstyrelsens ordförandes förslag 19 februari 2019
Utbildningsnämndens protokoll 24 januari 2019, § 2
Medborgarförslag 22 augusti 2018
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Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställarna
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Dnr 00230/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen fjärde kvartalet 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 87
Arbetsutskottets protokoll 19 mars 2019, § 9
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 6 mars 2019
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 19 februari 2019, § 78
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 27 februari 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Dnr 00272/2018

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde kvartalet
2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande fjärde kvartalet 2018.
Av rapporten framgår att det finns 13 rapporteringar till Inspektionen för
Vård och omsorg (IVO) på beslut som inte verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 april 2019, § 88
Arbetsutskottets protokoll 19 mars 2019, § 10
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 11 mars 2019
Omsorgsnämndens protokoll 21 februari 2019, § 25
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
48(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 57

Datum

2019-04-29

Dnr 00104/2019

Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden efter Lars
Engström (S). Fyllnadsval av ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Nouh Baravi (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
2. Sara Cedenman (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
3. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Lars Engström (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Ove Schönning (S): Nouh Baravi (S) väljs till ny ledamot. Till ny ersättare
efter honom väljs Sara Cedenman.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Utbildningsnämnden
Löneenheten BM
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
49(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 58

Datum

2019-04-29

Dnr 00122/2019

Fyllnadsval av ledamot i arbetsmarknads- och
socialnämnden, ersättare i utbildningsnämnden samt
vice gruppledare efter Tomas Skogstjärn (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ledamot i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
2. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
3. Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
4. Michael Michaelsen (SD) utses till vice gruppledare.
5. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Tomas Skogstjärn (SD) kommer att fr o m 2 maj 2019 att vara entledigad
från sina uppdrag som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden,
ersättare i utbildningsnämnden samt vice gruppledare.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Lars G Eriksson (SD): Charlotte Michaelsen (SD) väljs till ny ledamot i
arbetsmarknads- och socialnämnden. Till ny ersättare efter henne väljs Kurt
Ljung (SD).
Till ersättare i utbildningsnämnden väljs Charlotte Michaelsen (SD).
Till vice gruppledare utses Michael Michaelsen (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
50(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2019-04-29

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons
yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Löneenheten BM
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
51(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 59

Datum

2019-04-29

Dnr 00502/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande
från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 1
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Renhållning AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
52(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 60

Datum

2019-04-29

Dnr 00501/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 2
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Renhållning AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
53(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 61

Datum

2019-04-29

Dnr 00504/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 3
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Vatten AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
54(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 62

Datum

2019-04-29

Dnr 00503/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma
2023(1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 4
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Vatten AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
55(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 63

Datum

2019-04-29

Dnr 00510/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet
AB samt ordförande och vice ordförande från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
(5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 5

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusnet AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
56(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 64

Datum

2019-04-29

Dnr 00509/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusnet
AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma
2023(1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 6
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusnet AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
57(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 65

Datum

2019-04-29

Dnr 00494/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 7
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Elnät AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
58(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 66

Datum

2019-04-29

Dnr 00493/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma
2023(1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 8
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Elnät AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
59(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 67

Datum

2019-04-29

Dnr 00496/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energi AB samt ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 9
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energi AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
60(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 68

Datum

2019-04-29

Dnr 00495/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma
2023(1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 10
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energi AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
61(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 69

Datum

2019-04-29

Dnr 00498/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande
från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 11
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energiföretag AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
62(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 70

Datum

2019-04-29

Dnr 00497/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 12
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energiföretag AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
63(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 71

Datum

2019-04-29

Dnr 00500/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiförsäljning AB samt ordförande och vice
ordförande från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Bertil Asplund (S), Lasse Bergqvist (L), Ulf Nyman (C), Allan Cederborg
(M) och Torsten Hellström (LB) väljs till ledamöter.
2. Gunnar Eriksson (S), Kristoffer Hansson (MP), Pernilla Färlin (M),
Solange Nordh (C) och Stefan Andersson (SD) väljs till ersättare.
3. Bertil Asplund (S) väljs till ordförande.
4. Ulf Nyman (C) väljs till vice ordförande.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 13
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energiförsäljning AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
64(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 72

Datum

2019-04-29

Dnr 00499/2018

Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal
Energiförsäljning AB räkenskaper och förvaltning från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 14
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energiförsäljning AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
65(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 73

Datum

2019-04-29

Dnr 00474/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdalshem inklusive ordförande och vice ordförande,
från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Kjell Nilsson (S), Harald Noréus (L), Erik Nygren
(M), Per Nyberg (C) och Lars G Eriksson (SD).
2. Till ersättare väljs Peter Engdahl (S), Sune Frost (MP), Kjell Israelsson
(M), Ronney Olsson (V) och Jonny Mill (LB).
3. Till ordförande väljs Kjell Nilsson (S).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 15
Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
66(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 74

Datum

2019-04-29

Dnr 00473/2018

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB
Ljusdalshems räkenskaper och förvaltning, från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 16
Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
67(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 75

Datum

2019-04-29

Dnr 00471/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdals Servicehus inklusive ordförande och vice
ordförande, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
ordinarie bolagsstämma 2023 (5+5)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Kjell Nilsson (S), Harald Noréus (L), Erik Nygren
(M), Per Nyberg (C) och Lars G Eriksson (SD).
2. Till ersättare väljs Peter Engdahl (S), Sune Frost (MP), Kjell Israelsson
(M), Ronney Olsson (V) och Jonny Mill (LB).
3. Till ordförande väljs Kjell Nilsson (S).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 17

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdals Servicehus
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
68(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 76

Datum

2019-04-29

Dnr 00472/2018

Val av revisor samt ersättare för granskning av AB
Ljusdals Servicehus räkenskaper och förvaltning från
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie
bolagsstämma 2023 (1+1)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till revisor väljs Lars Arkegren (M).
2. Till ersättare väljs Hans Gustavsson (V).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 18

Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdals Servicehus
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
69(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 77

Datum

2019-04-29

Dnr 00506/2018

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Ljusdalshem samt val av ordförande och vice
ordförande för mandatperioden 2019-2022 (9+9)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs Kjell Nilsson (S), Peter Engdahl (S), Harald Noréus
(L), Jonny Mill (LB), Lars G Eriksson (SD), Ronney Olsson (V), Per
Nyberg (C), Erik Nygren (M) och Sune Frost (MP).
2. Till ersättare väljs Jessica Eriksson (S), Kurt Eriksson (S), Irene Jonsson
(S), Mats Nygårdh (L), Kjell Israelsson (M), Stefan Andersson (SD), Rolf
Lind (LB), Allan Cederborg (M) och Sören Eriksson (C).
3. Till ordförande väljs Kjell Nilsson (S).
4. Till vice ordförande väljs Erik Nygren (M).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 11 april 2019, § 19
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdalshem
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
70(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 78

Datum

2019-04-29

Dnr 00153/2019

Avsägelse från Björn Brink (C) gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Björn Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Björn Brink (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Björn Brink kan beviljas entledigande
från sitt uppdrag Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Björn Brink
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
71(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 79

Datum

2019-04-29

Dnr 00179/2019

Avsägelse från Olle Fack (C) gällande uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Olle Fack (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Olle Fack (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Olle Fack kan entledigas från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Olle Fack
Löneenheten BM
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
72(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 80

Datum

2019-04-29

Dnr 00176/2019

Avsägelse från Jessica Eriksson (S) gällande
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jessica Eriksson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Jessica Eriksson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Jessica Eriksson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
godkänner detta.
Beslutsexpediering
Akt
Jessica Eriksson
Löneenheten BM
Förtroendemannaregister
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
73(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 81

Datum

2019-04-29

Dnr 00166/2019

Avsägelse från Michael Robertsson (S) gällande
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Michael Robertsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Michael Robertsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Michael Robertsson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Michael Robertsson
Förtroendemannaregister
Löneenheten BM
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
74(75)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 82

Datum

2019-04-29

Dnr 00162/2019

Medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i
Backa, Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa, Ljusdal har
inlämnats till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
KS beredning
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
75(75)

