PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2017-10-30

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 30 oktober 2017 kl 18:00-20:45

Beslutande

Ledamöter
Björn Brink (C), Ordförande
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Marit Holmstrand (S)
Stina Bolin (S)
Örjan Fridner (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Iréne Jonsson (S)
Birgitta Ek (S) tjg ersättare
Kurt Ericsson (S) tjg ersättare
Ulf Nyman (C)
Ingrid Olsson (C)
Jaana Hertzman (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Lasse Bergqvist (L) tjg ersättare
Berit Wikström (L) tjg ersättare
Lars Björkbom (KD)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Maria Molin (M)
Lars Molin (M)
Marie-Louise Hellström (M)
Torsten Hellström (M)
Kennet Hedman (M)
Jan Hedlund (M)
Leif Hansen (-)
Jonny Mill (LB) tjg ersättare
Lars G Eriksson (SD)
Mikael Olsson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Sven Persson (SD) tjg ersättare
Yvonne Oscarsson (V)
Kenneth Forssell (V)
Jan Anders Eliasson (V)
Stig Andersson (V)
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

Övriga deltagare

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C)
Allan Cederborg (M) § 124-125
Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) § 125
Kommunchef Nicklas Bremefors § 124-125
Ekonomichef Tom Westerberg § 124-1125
Tf vd Lena Bergsten § 126
VD Rickard Brännström § 127
Administrativ chef Karin Höglund

Justerare

Maria Molin (M) och Stina Bolin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2017-11-09

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Björn Brink
Justerare
Maria Molin (M) och Stina Bolin (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 124-139

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2017-10-30

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-30

Datum för anslags upprättande

2017-11-10

Datum för anslags nedtagande

2017-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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Datum

2017-10-30

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 20 oktober 2017.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 20 oktober 2017 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens sammanträde anmälda
två avsägelser och ett medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
•

Omsorgsnämnden har fattat beslut gällande medborgarförslag om inköp av skor till
de som arbetar inom hemtjänsten. Dnr 00156/2017.

Ledamöternas korta frågor
Markus Evensson (S) frågar när beslut fattades gällande 7-timmars arbetsdag inom
kommunens individ- och familjeomsorg, IFO.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.
Ingrid Olsson (C) ställer frågor om GC-väg i Los.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Jaana Hertzman (C) ställer en fråga om nytt ersättningssystem för nyanlända.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan.
Marie-Louise Hellström (M) ställer en fråga om beslut i omsorgsnämnden gällande
legitimerad dietist.
Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) lovar att återkomma med svar vid
ett senare tillfälle.
Jan Hedlund (M) ställer frågor om hjärtstartare och utrymningsvägar.
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågorna. Kompletterande
information kommer att ges vid nästkommande sammanträde.
Markus Evensson (S) frågar om den kostnadsökning som 7- timmars arbetsdag som för
med sig är av principiell beskaffenhet.
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-10-30

Markus Evensson (S) frågar om kommunen upphandlat byggnationen av omklädningsrum
på Älvvallen.
Samhällsutvecklingsutskottets ordförande Jonny Mill (LB) svarar på frågan.
Örjan Fridner (S) frågar om det finns beslut på att starta ett Fordonsprogram på
Slottegymnasiet.
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) svarar på frågan.
Allmänhetens frågestund
Ingen fråga ställs.
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HelGe ............................................................................................................... 27
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§ 124

Datum

2017-10-30

Dnr 00376/2017

Kommunens skattesats budgetår 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Skattesatsen för år 2018 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kr per
skattekrona.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån lagd budget för 2018 föreslår kommunstyrelsen att kommunens
skattesats oförändrat skall vara 22:36 kronor per skattekrona. Vilket är 22:36
kronor i skatt per intjänad hundralapp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 178
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 91
Kommunchefens tjänsteskrivelse 1 september 2017
Yrkanden
Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), Markus Evensson (S) och Leif
Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristoffer Hansson (MP) och László Gönczi (MP): Skattesatsen höjs med 30
öre till 22:66 kronor per skattekrona.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins m fl yrkande.
Protokollsanteckning
Kristoffer Hansson (MP) och László Gönczi (MP)
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten
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§ 125

Datum

2017-10-30

Dnr 00003/2017

Delårsrapport 2017 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har avlämnat delårsrapport 2017.
Resultatet per 31 augusti 2017 är 17 852 000 kronor.
Nämndernas budgetavvikelse är -14 900 000 kronor. Omsorgsnämnden visar
det största underskottet med - 24 400 000 kronor. I princip samtliga
verksamhetsområden som nämnden ansvarar för redovisar underskott.
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med - 5 700 000 kronor.
Kommunstyrelsen rapporterar ett överskott med 14 600 000 kronor där
kommunledningskontoret redovisar ett positivt resultat med 1 700 000
kronor och samhällsutvecklingsförvaltningen ett positivt resultat med
12 900 000 kronor. Övriga nämnder redovisar relativt små avvikelser.
Prognosen för 2017 redovisar ett resultat om - 1 425 000 kronor. Orsaken är
främst stora negativa avvikelser hos omsorgsnämnden med - 15 987 000
kronor och utbildningsnämnden med - 8 765 000 kronor.
Revisorerna gör följande bedömningar med delårsrapporten som grund:
•
•
•

Justerandes signatur

Delårsrapporten, med undantag av avvikelserna mot rekommendation
nr 22, är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
I enlighet med styrelsens bedömning kommer inte de finansiella
målen att kunna uppnås utifrån lämnad resultatprognos.
Det finns osäkerhet i redovisningen av verksamhetens intäkter då
medel för flyktingverksamheten har balanserats. Totalt har ett
nettoöverskott om 41 miljoner kronor balanserats per augusti 2017.
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§ 125 forts.

Datum

2017-10-30

Dnr 00003/2017

Delårsrapport 2017 för Ljusdals kommun
Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande 12 oktober 2017
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 179
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 112
Kommunchefens tjänsteskrivelse 27 september 2017
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017
Omsorgsnämndens protokoll 20 september 2017, § 100
Utbildningsnämndens protokoll 21 september 2017, § 64
Yrkanden
Lars Molin (M) och Stina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder och förvaltningar
Förvaltningscheferna
Revisorerna
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§ 126

Datum

2017-10-30

Dnr 00419/2017

Delårsrapport Ljusdal Energikoncern 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energikoncern har avlämnat delårsrapport per 31 augusti.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 197
Delårsrapport Ljusdal Energikoncern AB 31 augusti 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Energikoncern

Justerandes signatur
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§ 127

Datum

2017-10-30

Dnr 00411/2017

Delårsrapport för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals
Servicehus 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Delårsrapporten noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har avlämnat delårsrapport per 31 augusti för koncernen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 196
Delårsrapport för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus per 31
augusti 2017
Yrkanden
Erik Nygren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdalshem

Justerandes signatur
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§ 128

Datum

2017-10-30

Dnr 00399/2017

Kommunens indelning i valdistrikt inför valen 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till Länsstyrelsen Gävleborg föreslås att valdistriktsindelningen vid 2018
års allmänna val ska vara oförändrad.
Sammanfattning av ärendet
valen 2018. Om inga förändringar planeras behöver kommunen motivera
varför man vill behålla valdistriktsindelningen.
Länsstyrelsen har uppmärksammat fyra valdistrikt med färre än 1 000
röstberättigade i vår kommun. Det gäller Los-Hamra, Korskrogen- Kårböle,
Ramsjö-Hennan och Järvsö Östra (Nor).
Ljusdals kommun har under senare år haft lågt valdeltagande vilket
kommunen hävdar är ett skäl till att inte minska på antalet valdistrikt.
Los-Hamra och Ramsjö-Hennans geografiska läge ger tillräckliga skäl att få
behålla dem som egna valdistrikt trots att de understiger 1 000 röstberättigade. Korskrogen-Kårböle ligger nära gränsen på 1 000
röstberättigade och dess närliggande distrikt är det största i kommunen som
uppgår till över 1 700 röstberättigade vilket gör att det finns skäl till att även
behålla Korskrogen-Kårböle som eget valdistrikt.
Valdistriktet Järvsö Östra hade vid 2014 års allmänna val det största
valdeltagandet i kommunen med 84.46 procent. Det ser kommunen som ett
tecken på att valdistriktet fungerar väl och det finns därigenom skäl till att
behålla detta valdistrikt som eget.
Valnämnden föreslår 22 september 2017, § 1 att kommunfullmäktige ska
besluta att till Länsstyrelsen Gävleborg föreslå att valdistriktsindelningen vid
2018 års allmänna val ska vara oförändrad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
12(27)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 128 forts.

Datum

2017-10-30

Dnr 00399/2017

Kommunens indelning i valdistrikt inför valen 2018
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 182
Valnämndens protokoll 22 september 2017, § 1
Yrkanden
Lars Molin (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg

Justerandes signatur
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§ 129

Datum

2017-10-30

Dnr 00299/2017

Revidering av skogspolicy
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av Ljusdals kommuns
skogsinnehav antas.
Sammanfattning av ärendet
Från juni 2016 inrättades en tjänst som skoglig förvaltare vid
kommunledningskontoret, inköpsenheten.
En inventering av kommunens skogsinnehav och status av innehavet och
översyn av kommunens skogspolicy har därefter tagits fram av skogliga
förvaltaren.
Förslag till ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av kommunens
skogsinnehav har varit på remiss till samhällsutvecklingsförvaltningen för
godkännande.
En ny skogspolicy och riktlinjer för skötsel av kommunens skogsinnehav har
utarbetats för kommunfullmäktiges beslut att införa desamma.
Allmänna utskottet beslutade 12 september 2017, § 92 att policyn ska
kompletteras med viltvårdsinformation innan ärendet tas upp i
kommunstyrelsen.
Policyn är kompletterad med viltvårdsinformation.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) gör ett inlägg i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 183
Allmänna utskottets protokoll 12 september 2017, § 92
Upphandlingsenhetens skrivelse 31 augusti 2017
Skogspolicy för Ljusdals kommuns skogsinnehav
Riktlinjer för skötsel av Ljusdals kommuns skogsbestånd

Justerandes signatur
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§ 129 forts.

Datum

2017-10-30

Dnr 00299/2017

Revidering av skogspolicy
Yrkanden
László Gönczi (MP): Ärendet ska i första hand återremitteras till
kommunstyrelsen i syfte att policyn ska skickas ut på remiss till
kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott, miljöstrategen,
Naturskyddsföreningen m fl.
I andra hand yrkas att kommunen ska övergå till FSC som
certifieringssystem.
Markus Evensson (S), Ulf Nyman (C), Leif Hansen (-), Kenneth Forssell (V)
och Lars G Eriksson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om certifiering enligt PEFC
mot László Gönczis yrkande om certifiering enligt FSC. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till policyn i
övrigt. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Utredarenheten fk
Styrdokument

Justerandes signatur
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§ 130

Datum

2017-10-30

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Kommunfullmäktige beslutar
1. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Harsa för befintligt
ledningsnät fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag
2. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Harsa för befintligt
ledningsnät fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag.
3. Verksamhetsområde för kommunalt renvatten i Harsa i utbyggnadsområde
Harsaklacken fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s förslag.
4. Verksamhetsområde för kommunalt spillvatten i Harsa i
utbyggnadsområde Harsaklacken fastställs enligt Ljusdal Vatten AB:s
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Vatten AB har inkommit med ett förslag om att upprätta ett
verksamhetsområde i Harsa, Ett verksamhetsområde är det område inom
vilket kommunen har skyldighet att tillhandahålla vattentjänster till
fastighetsägare. Enligt vattentjänstlagen 6 § ska kommunen se till att ett
verksamhetsområde inrättas och fastställs samt att en allmän VA-anläggning
kommer till stånd så snart som möjligt, om det finns ett behov för
bebyggelse i ett större sammanhang ur miljö- och/eller hälsoskäl. Med större
sammanhang avses 20-30 fastigheter. Beslut om verksamhetsområde
fastställs i kommunfullmäktige.
De verksamhetsområden som har funnits i Ljusdals kommun är samma för
ren-, spill- och dagvatten, trots att det på vissa ställen inte är möjligt att
leverera alla nyttigheter. Ljusdal Vatten AB anser att det ska vara skilda
verksamhetsområden för de tre nyttigheterna och att gränsdragningarna ska
anpassas till de områden där det finns möjlighet att leverera respektive
nyttighet. Hädanefter upprättas därför förslag till beslutsunderlag med skilda
verksamhetsområden.

Justerandes signatur
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§ 130 forts.

Datum

2017-10-30

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Harsa är ett fritidsområde beläget vid Harsasjön i Ljusdals kommun och är
ett av tre områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet i kommuns
översiktsplan. Sjön har ett relativt litet tillrinningsområde och visar idag
tecken på övergödning. I Harsa finns idag Harsagården med boende,
restaurang och uppställningsplatser för husvagnar, samt ett antal fritidshus
varav de flesta ingår i något av de tre områdena Svemarksbyn, Harsaklacken
och Harsavallen.
Det finns inget kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp
upprättat i Harsa. Ljusdal Vatten AB har dock VA-anläggningar i området
kring Harsagården samt att vissa av stugorna i Svemarksbyn är anslutna.
Övriga fastigheter har löst VA-frågan enskilt eller gemensamt med
samfällighetsföreningar.
I området Harsaklacken finns dels en samfällighet med en gemensam
avloppslösning och dels ett antal fastigheter med enskilda lösningar.
Harsaklackens samfällighetsförening har identifierat ett behov av
ombyggnation av sina reningsanläggningar och i samband med detta påtalat
önskemål om att även ansluta toalettavlopp till anläggningarna. Miljöenheten
på Ljusdals kommun vill dock inte tillåta ytterligare infiltration av
avloppsvatten inom Harsasjöns tillrinningsområde på grund av att
recipientens tålighet är kraftigt begränsad.
En utredning gällande VA-situationen i Harsa har genomförts, i vilken
slutsatsen har dragits att vattentjänstlagen 6 § gäller för kommunens roll i
Harsa. Förhållandena hamnar inom ramarna för de krav som ställs i
lagstiftningen för bildandet av ett kommunalt verksamhetsområde för VA.
Kommunen rekommenderas därför att skapa verksamhetsområde för renoch spillvatten, men inte för dagvatten. Verksamhetsområde bildas då för
området där kommunen har befintliga ledningar och verk, samt för de
områden som faller inom de kriterier som ställs i Vattentjänstlagen 6 §.
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att fastställandet av verksamhetsområdet för kommunalt ren- och spillvatten i Harsa stämmer bra överens
med ställningstaganden i kommunens översiktsplan, samt anses avgörande
för en fortsatt utveckling av Harsaområdet. Samhällsutvecklingsförvaltningen har därmed inga synpunkter på att verksamhetsområdet fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 130 forts.

Datum

2017-10-30

Dnr 00085/2017

Verksamhetsområde för kommunalt VA i Harsa
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 5 oktober 2017, § 189
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 19 september 2017, § 124
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 6 september 2017
Beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA, Harsa
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Vatten AB
Samhällsutvecklingsförvaltningen fk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 131

Datum

2017-10-30

Dnr 00163/2017

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en redovisning av ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag på september 2017.
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 132

Datum

2017-10-30

Dnr 00430/2017

Medborgarförslag gällande förbättringar för båtlivet i
och runt Ljusdals tätort
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförlaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande
förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan skickas till
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
20(27)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 133

Datum

2017-10-30

Dnr 00416/2017

Medborgarförslag gällande att en genomkörslada
belägen på kommunens mark i Ljusdal ska upprustas
och bevaras
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att en genomkörslada belägen på kommunens mark
i Ljusdal ska upprustas och bevaras har lämnats till kommunfullmäktige.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
för beslut.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige 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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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 134

Datum

2017-10-30

Dnr 00443/2017

Medborgarförslag gällande ringlinje för bussar i
centrala Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige om att införa en
ringlinje av bussar inne i centrala Ljusdal.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
för beslut.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
22(27)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 135

Datum

2017-10-30

Dnr 00344/2017

Fyllnadsval efter Matilda Kavallin (MP) som ersättare i
överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Sune Frost (MP) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Matilda Kavallin (MP) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i överförmyndarnämnden.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): Sune Frost (MP) väljs till ny ersättare.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Överförmyndarnämnden
Sune Frost
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 136

Datum

2017-10-30

Dnr 00432/2017

Avsägelse av Tommy Olsson (LB) från
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet bordläggs.
Sammanfattning av ärendet
Tommy Olsson (LB) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning.
Yrkanden
Leif Hansen (-): Hans-Olov Wernersson (-) väljs till ny ledamot.
Björn Brink (C): Ärendet bordläggs.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om Tommy Olsson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget
bordläggningsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Jämställdhetsberedningen fk
Tommy Olsson
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 137

Datum

2017-10-30

Dnr 00457/2017

Medborgarförslag gällande rivning av det röda huset
vid infarten till Älvvallen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsskrivaren
vill att det gamla röda huset vid infarten till Älvvallen tas bort.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
för beslut.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige 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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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 138

Datum

2017-10-30

Dnr 00456/2017

Avsägelse från Lars Engström (S) som ledamot i
utbildningsnämnden. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Engström (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
2. Irene Jonsson (S) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden.
3. Lars Engström (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Lars Engström (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
utbildningsnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om Lars Engström kan entledigas från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Yrkanden
Markus Evensson (S): Irene Jonsson (S) väljs till ny ledamot och Lars
Engström (S) väljs till ny ersättare.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Lars Engström, Irene Jonsson
Förtroendemannaregister
Utbildningsnämnden
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 139

Datum

2017-10-30

Dnr 00463/2017

Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande uppdrag
som ledamot i gemensam nämnd för FoU VärlfärdHjälpmedel - RegNet och HelGe
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning av ärendet
Ingela Gustavsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot
i gemensam nämnd för FoU Värlfärd- Hjälpmedel - RegNet och HelGe
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om Ingela Gustavsson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ingela Gustavsson
Gemensamma nämnden
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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