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Datum

2020-09-28

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 28 september 2020 klockan 18:00-20:00

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Berg (M)
Maria Molin (M)
Pernilla Färlin (M)
Helena Brink (M) tjg ersättare
Kennet Hedman (M) tjg ersättare
Hanna Görgård (C)
Sören Görgård (C)
Ulf Nyman (C)
Solange Nordh (C)
Jonas Rask-Samuelsson (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Harald Noréus (L)
Roger Kastman (KD)
Markus Evensson (S)
Stina Michelson (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
Iréne Jonsson (S)
Maria Fernmalm (S)
Gunnar Eriksson (S)
Nouh Baravi (S) tjg ersättare
Lennart Canskog (S) tjg ersättare
Birgitta Backman (S) tjg ersättare
Yvonne Oscarsson (V)
Ingela Gustavsson (V)
Ronney Olsson (V) tjg ersättare
Kristoffer Hansson (MP)
Lena Svahn (MP)
Per Andersson (SD)
Lars G Eriksson (SD)
Sven Persson (SD)
Jens Furuskog (SD) tjg ersättare
Bodil Eriksson (LB)
Jonny Mill (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Ersättare

Övriga deltagare

Kommunchef Nicklas Bremefors § 80
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) § 82
Administrativ chef Karin Höglund sekreterare

Justerare

Kristoffer Hansson och Sören Görgård

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2020-10-05

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Karin Höglund
Marit Holmstrand
Kristoffer Hansson och Sören Görgård

Utdragsbestyrkande

§§ 80-107

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Datum för anslags upprättande

2020-10-06

Datum för anslags nedtagande

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Karin Höglund
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2020-09-28

Innehållsförteckning

Justerandes signatur

§ 80

Dnr 00094/2020

§ 81

Dnr 00283/2016

§ 82

Dnr 00187/2020

§ 83

Dnr 00198/2020

§ 84

Dnr 00194/2020

§ 85

Dnr 00182/2020

§ 86

Dnr 00049/2018

§ 87

Dnr 00369/2019

§ 88

Dnr 00266/2020

§ 89

Dnr 00281/2020

§ 90

Dnr 00274/2020

§ 91

Dnr 00304/2020

§ 92

Dnr 00307/2020

§ 93

Dnr 00229/2020

§ 94

Dnr 00268/2020

§ 95

Dnr 00285/2020

Information om coronaviruset 2020 ..................................................................... 9
Information om att Trafikverkets planläggning av genomfart Ljusdal
avslutas............................................................................................................. 11
Begäran från omsorgsnämnden om utökad rambudget för 2020 med
21 165 000 kronor ............................................................................................. 13

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen första kvartalet
2020.................................................................................................................. 15
Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg första
kvartalet 2020 ................................................................................................... 16
Medborgarförslag gällande minskning av antal ledamöter i
kommunfullmäktige. Svar .................................................................................. 17
Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett
äventyrsbad. Svar ............................................................................................. 19
Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever.
Svar .................................................................................................................. 21
Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle................... 23
Medborgarförslag gällande omorganisation av Los skola och förskola .............. 24
Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare ............... 25
Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö ....................... 26
Medborgarförslag gällande informationstavla för turister i Los........................... 27
Avsägelse från Jonas Larsson (C) gällande uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige ........................................................................................... 28
Avsägelse från Kristoffer Kavallin (MP) av uppdraget som ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden ................................................................ 29
Avsägelse från Tommy Olsson (C) gällande uppdragen som 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges
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Datum

2020-09-28

valberedning, ersättare i omsorgsnämnden samt som ersättare i
Världsarvsrådet. Fyllnadsval ............................................................................. 30
§ 96

Dnr 00276/2020

§ 97

Dnr 00292/2020

§ 98

Dnr 00300/2020

§ 99

Dnr 00315/2020

Avsägelse från Vanja Isaksson (S) från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden ..................................................... 31
Avsägelse från Joachim Dahlberg (L) gällande uppdraget som
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval ........................... 32
Avsägelse från Erik Samuelsson (KD) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige .......................................................................... 33
Avsägelse från Martin Bjerke (C) gällande uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden .......................................................................................... 34

§ 100 Dnr 00331/2020

Avsägelse från Anders Forselius (M) gällande uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige .......................................................................... 35

§ 101 Dnr 00320/2020

Avsägelse från Jonas Wallgren Nordlander (M) gällande uppdraget
som ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ................................................. 36

§ 102 Dnr 00324/2020

Medborgarförslag med önskemål om inrättande av tjänst som
landsbygdsutvecklare i Ljusdals kommun ......................................................... 37

§ 103 Dnr 00323/2020

Medborgarförslag gällande program för landsbygdsutveckling i
Ljusdals kommun .............................................................................................. 38

§ 104 Dnr 00326/2020

Motion från Solange Nordh (C) och Jonas Rask- Samuelsson (C) om
att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem inför Huskurage ..................... 39

§ 105 Dnr 00325/2020

Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som
grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga
behållare ........................................................................................................... 40

§ 106 Dnr 00329/2020

Medborgarförslag gällande namngivning av parken på Kyrkogatan i
Ljusdal .............................................................................................................. 41

§ 107 Dnr 00322/2020

Medborgarförslag gällande biljettautomat på Resecentrum ............................... 42

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2020-09-28

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 september
2020. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 september
2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige
uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Ordföranden meddelar att avsägelserna från Valdemar Olsson (V), Torbjörn
Melkersson (V), Oscar Löfgren (V) och Mårten Züchner (V) har återtagits.
Ärendena utgår därmed från dagordningen.
Ordföranden frågar om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda
tre avsägelser, fem medborgarförslag och en motion får upptas på
dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Anders Forselius (M) till ny
ersättare i kommunfullmäktige fr o m 25 juni 2020 samt Bertil Skoog (L) till
ny ersättare i kommunfullmäktige fr o m 1 juli 2020.
Ordföranden meddelar också att beslut fattats i följande medborgarförslag:
-

Medborgarförslag om att skapa ytterligare ett farthinder vid
Stenhamreskolan, dnr KS 269/2019. Samhällservicenämnden har
beslutat att avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslag med önskemål om namnsättning av grönyta i Ljusdal
till Rehnströmska parken, dnr 340/2019. Samhällsservicenämnden har
beslutat att bifalla förslaget.
Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe vid korsningen
Verkstadsskolevägen- Enbergsgatan, dnr 379/2019.
Samhällsservicenämnden har beslutat att bifalla medborgarförslaget
såtillvida att en placering av övergångsställe längs Verkstadsskolevägen
utreds.

Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges sammanträde 19 oktober
flyttas till måndag 9 november.

Justerandes signatur
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Datum

2020-09-28

Allmänhetens frågestund
Följande fråga har ställts:
Större bolag brukar ofta ha kvartalsrapporter för att styra ekonomin så att
dom snabbt ser om något måste åtgärdas. Ljusdals kommun skulle man
kunna säga är som ett större bolag. Men om jag har förstått saken rätt så är
det bara vid bokslut året efter som man kan se hur den ekonomiska
utvecklingen blev.
Varför har man inte en mer aktiv styrning av ekonomin? Med kvartalsuppföljning för att styra det ekonomiska utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan. I
kommunen har vi delårsrapporter och helårsrapporter. Sedan något år
tillbaka har vi månadsuppföljning i nämnderna och styrelsen och ekonomin
följs väldigt aktivt i vår kommun.
Ledamöternas korta frågor
Helena Brink (M) ställer en fråga om översyn av bemanningsenheten.
Omsorgsnämndens vice ordförande Maud Jonsson (L) svarar på frågan.
Helena Brink (M) ställer en fråga om lokala riktlinjer med anledning av att
besöksförbudet på våra äldreboenden upphör 1 oktober.
Omsorgsnämndens vice ordförande Maud Jonsson (L) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om uppträdande från
kommunstyrelsens ordförande i samband med ett möte med Rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar inte på frågan.
Kennet Hedman (M) ställer en fråga om en avsägelse från ledamot.
Kommunfullmäktiges sekreterare Karin Höglund svarar på frågan.
Kennet Hedman (M) ställer en fråga om parkering på Norra Järnvägsgatan.
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Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Kennet Hedman (M) ställer en fråga om översyn av bilpoolen.
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) ställer en fråga om Ljusdals kommun kommer att klara
målen utifrån Agenda 2030.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar på frågan.
Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om hur skolstarten har fungerat
gällande tillbud och anmälningar, ser man någon skillnad i år mot för
tidigare år?
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson (S) svarar på frågan.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 80

Datum

2020-09-28

Dnr 00094/2020

Information om coronaviruset 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:
-

-

-

Justerandes signatur

Kommunens krisledningsstab har varit aktiverad sedan mitten på
mars månad
Det har varit två stabsmöten i veckan fram till sommaren, ett möte
per vecka därefter
Smittspridningen har varit låg i Ljusdal
Vi har haft och har ett stabilt läge i våra verksamheter.
Krisledningsstaben är nu avvecklad och istället har en
krisberedskapsgrupp bestående av kommunchef, säkerhetschef och
kommunikatör bildats. Gruppen har veckovisa avstämningar för att
hålla koll på hur läget utvecklas. Blir det lokala utbrott igen kan det
finnas anledning att gå upp i stab.
Våra äldreboenden öppnar nu för besök den 1 oktober. Kommunen
har tagit fram en övergripande planering, som kan behöva revideras
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
De merkostnader kommunen haft för covid har återsökts från
socialstyrelsen, det är bara möjligt att söka för merkostnader inom
omsorg och kommunikation. I den första ansökningsomgången till
och med augusti månad återsöktes 9,5 miljoner kronor. Prognos visar
på att vi kommer att ansöka om ytterligare 3,5 miljoner kronor i
slutet av november.
Skyddsutrustning är den stora delen i kostnaderna.
Kommunen fortsätter samarbeta med Länsstyrelsen.
Det som har störst påverkan på kommunen nu är
Folkhälsomyndighetens rekommendation att vara hemma om man
har symptom. Många är sjuka eller är hemma med vård av barn.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
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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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 81

Datum

2020-09-28

Dnr 00283/2016

Information om att Trafikverkets planläggning av
genomfart Ljusdal avslutas
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019, § 83, med anledning av att
kommunen ombetts att yttra sig över vägplan för genomfart Ljusdal Rv84,
att kommunen ställer sig positiv till ett byte av väghållaransvar med
förutsättningen att ett genomförandeavtal för vägplanens genomförande ska
vara framtaget och godkänt av parterna innan vägplanen fastställs av
Trafikverket.
Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd beslutade 18 juni 2019 att anta
verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023, för länsplan för regional
transportinfrastruktur 2018-2029. Där har genomfart Ljusdal senarelagts till
år 2030
Trafikverket har nu skickat information till kommunen om
planläggningsprocessen verket har drivit med avsikt att förbättra
genomfarten av väg 84 genom Ljusdal:
”I arbetet med planläggningsprocessen har det framkommit att finansiella
förutsättningar via länstransportplan och nödvändig extern medfinansiering
saknas. Därmed kan inte Trafikverket vare sig arbeta om eller fastställa den
granskningshandling som tidigare skickats ut på remiss.
Det innebär att Trafikverket avslutar den pågående planläggningsprocessen
utan besked om framtida hantering. Vilka infrastrukturåtgärder som kommer
att bli aktuella i framtiden inom Ljusdals kommun kommer att avgöras av de
revideringar som görs av länsplanen vart fjärde år samt i den årliga verksamhetsplaneringen som sker i dialog mellan Region Gävleborg och
Trafikverket”.
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2020-09-28

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 113
Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 57
Information från Trafikverket 29 juni 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 82

Datum

2020-09-28

Dnr 00187/2020

Begäran från omsorgsnämnden om utökad rambudget
för 2020 med 21 165 000 kronor
Kommunfullmäktige beslutar
1. Omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram avslås.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har begärt utökad budgetram med 21 165 000 kronor för
2020.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetram för omsorgsnämnden. Enligt beslutad plan för Budget och budgetuppföljning ska
nämnden vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att
kostnaderna ska hållas inom beslutad budgetram. Kommunchefen skriver att
han inte kan se att nämnden fattat alla nödvändiga och möjliga beslut utifrån
de befogenheter nämnden har.
Utöver ovan nämnda konstaterande förtydligar också kommunchefen att
Ljusdals kommun har en prognos med ett minusresultat på 21,2 miljoner
kronor. Det finns därmed ingen laglig möjlighet för kommunfullmäktige att
fatta beslut om en utökad budgetram som är ofinansierad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 118
Arbetsutskottets protokoll 4 augusti 2020, § 56
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 6 juli 2020
Begäran från omsorgsnämnden 3 juni 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett digitalt inlägg i
debatten.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 83

Datum

2020-09-28

Dnr 00198/2020

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen
första kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda
beslut för individ- och familjeomsorgen första kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 120
Tjänsteskrivelse
Protokoll från arbetsmarknads- och socialnämnden 19 maj 2020, § 84
Bilaga ej verkställda beslut
Propositionsordning
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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§ 84

Datum

2020-09-28

Dnr 00194/2020

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och
omsorg första kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande andra kvartalet 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 13
Tjänsteskrivelse 6 augusti 2020
Omsorgsnämndens protokoll 13 maj 2020, § 57
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2020
Propositionsordning
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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Kommunfullmäktige

§ 85

Datum

2020-09-28

Dnr 00182/2020

Medborgarförslag gällande minskning av antal
ledamöter i kommunfullmäktige. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande minskning av antalet ledamöter till 31 i
kommunfullmäktige har inkommit.
Förslagsställaren skriver att "kommunen har ekonomiskt kärva tider.
Verksamheter ska spara kraftigt, exempelvis på resurser inom skolan, så
förefaller det slösaktigt att göra en satsning om närmare 33% på fullmäktige.
Därför föreslår jag fullmäktige besluta om en minskning av antalet ledamöter
till det minimum som kommunallagen föreskriver, med omedelbar verkan,
och om det ej är möjligt så inför nästa mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020, § 54 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslag bifalles
såtillvida att partierna i kommunfullmäktige får i uppdrag att bereda frågan
för att senast vid utgången av februari 2022 fatta nödvändiga beslut i
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles såtillvida att partierna
i kommunfullmäktige får i uppdrag att bereda frågan för att senast vid
utgången av februari 2022 fatta nödvändiga beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår 10 september 2020, § 139 att medborgarförslaget
avslås.
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2020-09-28

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2020, § 139
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 69
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2020, § 54
Medborgarförslag 14 maj 2020
Yrkanden
Markus Evensson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Medborgarförslaget bifalles såtillvida att partierna i kommunfullmäktige får i
uppdrag att, efter det att kommunfullmäktige tagit fram direktiv som
fastställts av kommunfullmäktige, bereda frågan för att senast vid utgången
av februari 2022 fatta nödvändiga beslut i kommunfullmäktige.
Sören Görgård (C), Stina Berg (M), Kristoffer Hansson (MP) och PerGunnar Larsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ärendet ajourneras och återupptas efter 25 minuter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag att avslå medborgarförslaget. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden konstaterar därmed att de andra yrkandena fallit och inte
kommer att prövas.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur
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§ 86

Datum

2020-09-28

Dnr 00049/2018

Medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall
byggs ut till ett äventyrsbad. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett
äventyrsbad har inkommit till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren föreslår att badet byggs ut lika som det i Sveg som är ett
lagom stort och familjärt bad.
Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 15 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade
medborgarförslaget till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för
yttrande.
Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt
yttrande skriver nämnden att i dagsläget pågår byte av reningsanläggningen
där kommunen har avsatt 7,1 miljoner kronor för ändamålet. På grund av
kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget
ska kunna prioriteras.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning
till samhällsservicenämndens yttrande föreslås att medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
19(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2020-09-28

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2020, § 136
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, 66
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020, § 10
Samhällsserviceförvaltningens yttrande 14 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 15
Medborgarförslag 25 januari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att
medborgarförslaget avslås. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
20(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 87

Datum

2020-09-28

Dnr 00369/2019

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola
och dess elever. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever har
lämnats till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 174 att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att i och med att kommunfullmäktige fattat beslut om att avveckla Hybo skola och att fastigheten
därefter kommer att läggas ut för försäljning, vilket innebär att ingen
kommunal verksamhet kommer att bedrivas i fastigheten, samt att beslut
fattats om att samordna förskoleenheterna i Hybo-Ämbarbo-området kan
förslaghållarens förslag inte tillmötesgås.
Utbildningsnämnden föreslår därmed att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 170 har beslutat att avveckla Hybo
skola och utbildningsnämnden arbetar för att samordna nämndens verksamheter både avseende kvalitetshöjande åtgärder men även i syfte att
reducera den totala lokalytan och som en effekt av ovanstående minska sina
kostnader. Avvecklingen av Hybo skola är en konsekvens av detta arbete.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2020-09-28

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 september 2020, § 137
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 67
Förslag till beslut 19 augusti 2020
Utbildningsnämndens protokoll 20 maj 2020, § 41
Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 174
Medborgarförslag 28 november 2019
Yrkanden
Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
22(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 88

Datum

2020-09-28

Dnr 00266/2020

Medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i
Los samhälle
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande busslinje med minibuss i Los samhälle har
lämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställaren skriver att det skulle vara bra med en loka busslinje som
cirkulerar inom byn och dess utkanter, åtminstone sommartid. Resorna
skulle vara gratis och driftskostnaderna bekostas av kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
23(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 89

Datum

2020-09-28

Dnr 00281/2020

Medborgarförslag gällande omorganisation av Los
skola och förskola
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till utbildningsnämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande omorganisation av Los skola och förskola har
lämnats till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
utbildningsnämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
24(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 90

Datum

2020-09-28

Dnr 00274/2020

Medborgarförslag om att inrätta en tjänst som
landsbygdsutvecklare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skapa en tjänst som landsbygdsutvecklare har
lämnats till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
25(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 91

Datum

2020-09-28

Dnr 00304/2020

Medborgarförslag gällande fri båtled mellan Ljusdal
och Järvsö
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skapa fri båtled mellan Ljusdal och Järvsö har
lämnats till kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
26(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 92

Datum

2020-09-28

Dnr 00307/2020

Medborgarförslag gällande informationstavla för
turister i Los
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om informationstavla för turister i Los har lämnats till
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
27(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 93

Datum

2020-09-28

Dnr 00229/2020

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
28(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 94

Datum

2020-09-28

Dnr 00268/2020

Avsägelse från Kristoffer Kavallin (MP) av uppdraget
som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kristoffer Kavallin (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kristoffer Kavallin (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kristoffer Kavallin
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
29(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 95

Datum

2020-09-28

Dnr 00285/2020

Avsägelse från Tommy Olsson (C) gällande uppdragen
som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare
i omsorgsnämnden samt som ersättare i
Världsarvsrådet. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tommy Olsson (C) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Ulf Nyman (C) väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
3. Övriga fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Olsson (C) har begärt entledigande från sina uppdrag som 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning, ersättare i omsorgsnämnden samt som ersättare i
Världsarvsrådet.
Yrkanden
Solange Nordh (C): Ulf Nyman (C) väljs till 1:e vice ordförande i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Tommy Olsson kan entlediga från sina uppdrag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Tommy Olsson, Ulf Nyman, Länsstyrelsen, Förtroendemannaregister,
Löneenheten, Omsorgsnämnden, Världsarvsrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
30(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 96

Datum

2020-09-28

Dnr 00276/2020

Avsägelse från Vanja Isaksson (S) från uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Vanja Isaksson (S) beviljas entledigande från sina uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Vanja Isaksson (S) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Vanja Isaksson
Länsstyrelsen
Omsorgsnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
31(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 97

Datum

2020-09-28

Dnr 00292/2020

Avsägelse från Joachim Dahlberg (L) gällande
uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Joachim Dahlberg (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och
socialnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Joachim Dahlberg (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare
i arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yrkanden
Maud Jonsson (L): Henrik Estander (L) väljs till ny ersättare i
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Joachim Dahlberg (L) kan beviljas entledigande från
sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Joachim Dahlberg
Henrik Estander
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
32(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 98

Datum

2020-09-28

Dnr 00300/2020

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
33(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 99

Datum

2020-09-28

Dnr 00315/2020

Avsägelse från Martin Bjerke (C) gällande uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Martin Bjerke (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Martin Bjerke (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Martin Bjerke kan beviljas entledigande från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Martin Bjerke
Utbildningsnämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
34(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 100

Datum

2020-09-28

Dnr 00331/2020

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
35(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 101

Datum

2020-09-28

Dnr 00320/2020

Avsägelse från Jonas Wallgren Nordlander (M) gällande
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Jonas Wallgren Nordlander (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i omsorgsnämnden.
2. Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Jonas Wallgren Nordlander (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i omsorgsnämnden.
Yrkanden
Kennet Hedman (M): Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i
omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om Jonas Wallgren Nordlander (M) kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Kennet Hedman
Jonas Wallgren Nordlander
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
36(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 102

Datum

2020-09-28

Dnr 00324/2020

Medborgarförslag med önskemål om inrättande av
tjänst som landsbygdsutvecklare i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om inrättande av tjänst som
landsbygdsutvecklare i Ljusdals kommun har lämnats till
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
37(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 103

Datum

2020-09-28

Dnr 00323/2020

Medborgarförslag gällande program för
landsbygdsutveckling i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande program för landsbygdsutveckling i Ljusdals
kommun har lämnats till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
38(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 104

Datum

2020-09-28

Dnr 00326/2020

Motion från Solange Nordh (C) och Jonas RaskSamuelsson (C) om att kommunen ska verka för att AB
Ljusdalshem inför Huskurage
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem
inför Huskurage.
Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa
Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som
sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma
namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de
misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande
arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med
våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem
inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan
efter AB Ljusdalshems goda exempel.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Motionärerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
39(42)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 105

Datum

2020-09-28

Dnr 00325/2020

Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna
skickas som grovsopor eller hämtas som
trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga behållare
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som
grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga
behållare har lämnats till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 106

Datum

2020-09-28

Dnr 00329/2020

Medborgarförslag gällande namngivning av parken på
Kyrkogatan i Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande namngivning av parken på Kyrkogatan i
Ljusdal har lämnats till kommunfullmäktige. Förslag på namn är
BagarJanssons park eller Bagarparken.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 107

Datum

2020-09-28

Dnr 00322/2020

Medborgarförslag gällande biljettautomat på
Resecentrum
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande biljettautomat på Resecentrum har lämnats till
kommunfullmäktige.
Förslagsställaren vill att kommunen ska begära att få en biljettautomat
placerad på Ljusdals resecentrum.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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