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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

 

Kungörelse av sammanträdet 
 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 7 juni 2019. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 7 juni 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 

medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden uppmanar de ledamöter och ersättare som ännu inte hämtat ut sina datorer att 

omgående göra detta. Senare under hösten kommer pappershandlingar inte längre att 

skickas ut. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Rolf Hjelm undrar varför kommunstyrelsens ordförande är så negativt inställd till 

intraprenadverksamhet i stort och vad som för kommunalrådet är otydligt med 

intraprenadverksamhet? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan. 
 

Ledamöternas korta frågor 

 

Helena Brink (M) frågar om det finns tillräckligt många vikarier i kommunens 

verksamheter i sommar? 

  

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) svarar på frågan. 

 

Solange Nordh (C) undrar hur helhetsperspektivet för skolan kommer att presenteras? 

 

Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) svarar på frågan.  

 

Maria Molin (M) frågar när kommunstyrelsens ordförande tog beslutet att åka på 

studieresan till Skottland? Har kommunstyrelsens ordförande tagit emot något mer? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågorna. 
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§ 94 Dnr 00191/2019  

Helårsprognos 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Helårsprognosen för 2019 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen per april 2019 för kommunens resultat avseende 2019 uppgår till 

-42,0 miljoner kronor, en avvikelse med 44,8 miljoner kronor i förhållande 

till budget. Nämndernas samlade avvikelse i förhållande till budget uppgår 

till -43,1 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,5 miljoner kronor i för-

hållande till budget. Avvikelsen är främst hänförlig till lägre lönekostnader 

på grund av sjukskrivningar, tjänstledigheter samt vakanta tjänster under 

delar av året. 

 

Samhällsservicenämnden redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor i 

förhållande till budget. Avvikelsen är främst hänförlig till lägre löne-

kostnader på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter. Även 

kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli lägre än budgeterat.  

 

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -7,8 miljoner kronor i 

förhållande till budget. Avvikelserna är hänförliga till negativ avvikelse på 

5,1 miljoner kronor för grundskola på grund av merkostnader för elever i 

behov av särskilt stöd samt samlad skoldag för förskoleklass, positiv 

avvikelse på 3,2 miljoner kronor för fritidshem vilket omfördelats till 

förskoleklass, negativ avvikelse på 3,9 miljoner kronor för gymnasieskolan 

på grund av mer personal än budgeterat hänförligt till barn i behov av 

särskilt stöd, negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor för SFI på grund av 

högre elevantal än budgeterat, positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor för 

elevhälsa gemensamt på grund av vakanta tjänster och neddragning av 

verksamhetschef på förvaltningsnivå samt negativ avvikelse på 1,4 miljoner 

kronor för verksamhetsstöd hänförligt till nytt verksamhetssystem och 

digitalisering.  

 

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 12,1 miljoner kronor  i 

förhållande till budget. Avvikelserna är hänförliga till negativ avvikelse från 
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2018 i gamla omsorgsnämnden på 1,1 miljoner kronor avseende besparing 

som inte fördelats och därmed inte åtgärdats, negativ avvikelse på 2,0 

miljoner kronor som inte budgeterats på grund av försening i nedläggning av 

vård- och omsorgsboende, positiv avvikelse på 0,9 miljoner kronor inom 

verksamhetsstöd och biståndshandläggning avseende vakanta tjänster, 

negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor avseende vård- och 

omsorgsboenden, negativ avvikelse på 3,3 miljoner kronor inom hemtjänsten 

på grund av fler beviljade timmar än budgeterat samt negativ avvikelse på 

2,5 miljoner kronor för stöd och omsorg hänförligt till bland annat ett nytt 

beslut enligt LSS. Omsorgsnämnden aviserar även att nämnden inte beslutat 

om fördelning av 6,3 miljoner kronor i budgeterade besparingar för 2019.  

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott på 26,9 

miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelserna är hänförliga till 

negativ avvikelse från 2018 i gamla omsorgsnämnden på 1,1 miljoner kronor 

avseende besparing som inte fördelats och därmed inte åtgärdats, negativ 

avvikelse på 21,0 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen, IFO, 

främst hänförligt till ett ökat antal familjehemsplaceringar, negativ avvikelse 

på 4,6 miljoner kronor för arbetsmarknadsenheten, AME, samt en positiv 

avvikelse på 1,35 miljoner kronor för integrationsverksamheten (som är 

nollbudgeterad). 

 

Prognosen för investeringar avseende 2019 uppgår till 43,9 miljoner kronor 

vilket innebär en positiv avvikelse med 2,7 miljoner kronor i förhållande till 

budget. För IT-enheten inom kommunstyrelsen förskjuts investeringar på 1,5 

miljoner kronor till nästa år och för samhällsservicenämnden inväntas beslut 

om byte av väg med Trafikverket innan projektet vägentréområden Ljusdal 

kommer att genomföras. 

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.

             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2019, § 135 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Protokoll från nämnderna  

Yrkanden 

Lena Svahn (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Nämnderna 
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§ 95 Dnr 00197/2019  

Kommunens skattesats budgetår 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Skattesatsen för år 2020 behålls oförändrad med utdebitering 22:36 

 kronor per skattekrona.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån lagd budget för år 2020 föreslås att skattesatsen höjs med 50 öre till 

22:86 kronor per skattekrona, det vill säga 22:86 kronor per intjänade hundra 

kronor.    

 

Arbetsutskottet föreslår 20 maj 2019, § 44 att skattesatsen för år 2020 

behålls oförändrad med utdebitering 22:36 kronor per skattekrona.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 29 maj 2019, § 136 att skattesatsen för år 2020 

höjs med 50 öre till utdebitering med 22:86 kronor per skattekrona.   

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2019, § 136 

Arbetsutskottets protokoll 20 maj 2019, § 44 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP), Kristoffer Hansson (MP) och  

Harald Noréus (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB), Lars Björkbom (KD), Solange 

Nordh (C), Yvonne Oscarsson (V), Stina Berg (M), Olle Fack (C) och Lars 

G Eriksson (SD): Skattesatsen för år 2020 behålls oförändrad med 

utdebitering 22:36 kronor per skattekrona. 
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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 Sören Görgårds m fl 

yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 23 Nej-röster mot 18 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla Sören Görgårds m fl yrkande. 

 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), 

Kennet Hedman (M), Olle Fack (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), 

Solange Nordh (C), Tommy Olsson (C), William Våhlberg (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V), Bodil Eriksson 

(LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), 

Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD), Lars G Eriksson 

(SD), Stefan Andersson (SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Nej. 

 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (M), 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), Maria Fernmalm 

(S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Maud Jonsson 

(L), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) 

röstar Ja.  

Reservationer 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (M), 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), Maria Fernmalm 

(S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Maud Jonsson 

(L), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) 

reserverar sig mot beslutet. 

 

Beslutsexpediering: Akt, Ekonomienheten 
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§ 96 Dnr 00042/2019  

Budget 2020, ELP 2021-2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Triadens förslag gällande kommunens budget för 2020 med fördelning av 

 ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021 – 2022 godkänns 

 med följande förändringar: 

 

 Under avsnittet budget 2020, tredje stycket som inleds med "Den 

process som nu inleds..." så stryks sista meningen "För att ge 

utrymme..." eftersom yrkandet om höjd skattesats avslagits. 

 

Ekonomi 

 

 Ett extra uttag ska göras, alltså avverkning, av kommunens 

skogsinnehav så att kommunen kan tillägga en utökad intäkt på 10 

miljoner kronor. 

 

 Borgensprovisionen till 1%-enhet för kommunens bolag vilket ger en 

extra intäkt på 4,7 miljoner kronor.  

 

 Nya ramar för 2020 för respektive nämnd: 

 

- Kommunstyrelsen 71 326 000 kronor 

- Samhällsservicenämnden 110 098 000 kronor 

- Utbildningsnämnden 458 489 000 kronor 

- Omsorgsnämnden 407 266 000 kronor 

- Arbetsmarknads- och socialnämnden 134 363 000 kronor 

 

 Kommunstyrelsens konto till förfogande sänks till 1 miljon kronor 

och kommunstyrelsens utvecklingsreserv sänks till 900 000 kronor. 

 

2. Budgeten ska revideras i november.  
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Sammanfattning av ärendet 

 

Budgetberedningens förslag: 

Utifrån riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin helhet 

antas av kommunfullmäktige i juni månad. Vid valår ska fullmäktige 

dessutom fastställa budgeten i november. 

 

Finansiella mål 

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016 – 2020.   

 

Årligt finansiellt mål: 

Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 

 

Långsiktigt finansiellt mål: 

Kommunens soliditet (inklusive pensionsförpliktelser) ska vara 7,0 procent 

år 2020. 

 

Resultatbudget 2020 – 2022 

Budgetberedningens förslag förutsätter höjd skattesats med 50 öre till 

utdebitering med 22:86 kronor per skattekrona. Skattehöjningen beräknas ge 

18,9 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för 2020, 19,5 miljoner kronor 

för 2021 och 20,2 miljoner kronor för 2022. Den totala budgetramen för drift 

avseende år 2020 sänks med 2,4 miljoner kronor jämfört med ELP 2020. 

Därefter sänks den totala budgetramen för drift avseende år 2021 med 18,2 

miljoner kronor jämfört med år 2020. För år 2022 sänks den totala 

budgetramen för drift med ytterligare 26,7 miljoner kronor jämfört med år 

2021. 

 

För åren 2020 – 2021 förutsätter budgetförslaget att medel disponeras ur 

resultatutjämningsreserven med knappt 10 miljoner kronor för 2020 och 8,6 

miljoner kronor för 2021. I budgeten för 2019 disponeras 15,4 miljoner 

kronor ur reserven. Enligt riktlinjerna får dessa medel disponeras om 

tillväxten av skatteunderlaget är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de 

senaste tio åren. För 2019, 2020 och 2021 beräknas tillväxten av 

skatteunderlaget understiga genomsnittet med 0,1, 0,9 samt 1,0 procent.  

 

Med ovanstående förutsättningar planeras en resultatnivå på 20,2 miljoner 

kronor för 2020, 31,3 miljoner kronor för 2021 och 54,5 miljoner kronor för 

2022. Resultatnivån möter därmed kravet på att återställa 
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balanskravsunderskotten från 2017 och 2018 samt förväntat 

balanskravsunderskott för 2019 enligt kommunens prognos per 30 april 

2019. Planerad resultatnivå möter även kommunfullmäktiges årliga 

finansiella mål genom att resultatet efter avdrag för återställande av 

balanskravsunderskott uppgår till 5,7 miljoner kronor för 2020, 6,4 miljoner 

kronor för 2021 samt 6,5 miljoner kronor för 2022. 

 

Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål uppfylls först år 2022 efter att 

ackumulerade balanskravsunderskott på totalt 87,2 miljoner kronor från 

2017, 2018 och 2019 återställts. 

 

Nämndernas driftsbudget 2020 - 2022 

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med företrädare för 

nämnderna och beaktat deras respektive budgetförslag. 

 

Kommunstyrelsen har yrkat på oförändrade budgetramar enligt beslutad ELP 

för 2020 - 2021 samt oförändrad budgetram för 2022 dock med tillägg för 

lönerevision och inflation enligt budgetreglementet. I budgetberednings 

förslag minskas ramen i förhållande till ELP 2020 med 5 miljoner kronor för 

2020, ytterligare 1,1 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 1,7 miljoner 

kronor för 2022.  

 

Samhällsservicenämnden har yrkat på oförändrade budgetramar enligt 

beslutad ELP för 2020 - 2021 samt oförändrad budgetram för 2022 dock 

med tillägg för lönerevision och inflation enligt budgetreglementet. I 

budgetberedningens förslag minskas ramen i förhållande till ELP 2020 med 

5 miljoner kronor för 2020, ytterligare 1,7 miljoner kronor för 2021 och 

ytterligare 2,5 miljoner kronor för 2022. 

 

Utbildningsnämnden har yrkat på utökad budgetram med 3,3 miljoner kronor 

jämfört med beslutad ELP för 2020 – 2021 samt oförändrad budgetram för 

2022 dock med tillägg för lönerevision och inflation enligt 

budgetreglementet. I budgetberedningens förslag minskas ramen i 

förhållande till ELP 2020 med 5,4 miljoner kronor för 2020, ytterligare 7,1 

miljoner kronor för 2021 och ytterligare 10,3 miljoner kronor för 2022.  

 

Omsorgsnämnden har yrkat på utökad budgetram med 6,5 miljoner kronor 

jämfört med beslutad ELP för 2020 - 2021 samt oförändrad budgetram för 

2022 dock med tillägg för lönerevision och inflation enligt 

budgetreglementet. I budgetberedningens förslag lämnas ramen för 2020 

oförändrad i förhållande till ELP 2020, ramen för 2021 minskas med 6,2 

miljoner kronor och ramen för 2022 minskas med ytterligare 9,2 miljoner 

kronor. 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden har yrkat på utökad budgetram med 

14,0 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2020, en utökad 

budgetram med 4,0 miljoner kronor jämfört med beslutad ELP för 2021 samt 

oförändrad budgetram i förhållande till ELP 2021 för 2022 dock med tillägg 

för lönerevision och inflation enligt budgetreglementet. I 

budgetberedningens förslag tillförs nämnden 13,0 miljoner kronor för 2020 

jämfört med ELP 2020. Därefter minskas ramen i förhållande till 2020 med 

2,1 miljoner kronor för 2021 och ytterligare 3,1 miljoner kronor för 2022. 

 

Interna priser 

Interna priser har antagits där fastighetsenhetens hyror, städenhetens priser 

för städtjänster och kostenhetens portionspriser hålls oförändrade.  

             

Kommunstyrelsens tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens budget till förfogande föreslås till 1,4 miljoner kronor 

per år för 2020 – 2022. 

 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv 

Kommunstyrelsens utvecklingsreserv föreslås till 1,5 miljoner kronor per år 

för 2020 – 2022. 

 

Investeringsbudget 

Enligt fastställda riktlinjer för investeringar ska dessa självfinansieras. 

Endast investeringar som ger minskade kostnader, investeringar för 

internleasing av skogsmaskiner och/eller strategiska investeringar för att 

utveckla Ljusdals kommun kan finansieras av lån. 

 

Årligt investeringsutrymme för självfinansierade investeringar beräknas 

genom avskrivningar, försäljning av anläggningstillgångar, samt årets 

resultat. Det årliga investeringsutrymmet för planeringsperioden föranleder 

justering av yrkade investeringsbudgetar i viss mån. 

 

Kommunstyrelsens yrkade generella investeringsramar om 9,4 miljoner 

kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen 

investeringsbudget. 

 

Samhällsservicenämndens yrkade generella investeringsramar om 6,2 

miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i 

föreslagen investeringsbudget. Av nämndens yrkade extra anslag enligt 

investeringsplan på 11,0 miljoner kronor för 2020 och 6,0 miljoner kronor 

för 2021 föreslås Gata/park beviljas 1,95 miljoner kronor för år 2020 för 

redskapsbärare/mindre hjullastare och asfaltplan. Av nämndens yrkade 
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investeringar utöver ram på 1,3 miljoner kronor för 2020 (netto efter 

omprioritering till ej tidsatta behov), 1,8 miljoner kronor för 2021 samt 1,5 

miljoner kronor för 2022 föreslås Räddningstjänsten beviljas 1,5 miljoner 

kronor per år under planeringsperioden för lastväxlartank, fordon, 

motorsprutor och skogsbrandscontainer. 

 

Utbildningsnämndens yrkade generella investeringsramar om 2,5 miljoner 

kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen 

investeringsbudget. 

 

Omsorgsnämndens yrkade generella investeringsramar om 0,7 miljoner 

kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i föreslagen 

investeringsbudget. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens yrkade generella investeringsramar 

om 0,4 miljoner kronor per år under planeringsperioden ingår utan justering i 

föreslagen investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 29 maj 2019, § 137 att Triadens förslag gällande 

kommunens budget för 2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 

samt långtidsplan för 2021-2022 godkänns, samt att budgeten ska revideras i 

november. 

 

Ekonomichef Tom Westerberg presenterar kommunstyrelsens förslag till 

budget 2020-2022. 

 

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 

inledningsanförande, max sju minuter per parti. Varje partiföreträdare ges 

rätt till max två repliker á en minut. 

 

Talarordning: 

 

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Stina Berg (M), Lars G Eriksson 

(SD), Yvonne Oscarsson (V), Bodil Eriksson (LB), Harald Noréus (L), Lena 

Svahn (MP) och Lars Björkbom (KD). 

 

Nämndordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max 

fem minuter.  

 

Talarordning: 

 

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S), samhällsservice-

nämndens ordförande Irene Jonsson (S), arbetsmarknads- och social-
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nämndens ordförande Ove Schönning (S), omsorgsnämndens ordförande 

László Gönczi (MP) och utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2019, § 137 

Arbetsutskottets protokoll 20 maj 2019, § 45 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Lena Svahn (MP), Stina Bolin (S) och Jenny Breslin 

(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringsförslag:  

 

Under avsnittet budget 2020, tredje stycket som inleds med "Den process 

som nu inleds..." så stryks sista meningen "För att ge utrymme..." eftersom 

yrkandet om höjd skattesats avslagits. 

 

Ekonomi 

 

Ett extra uttag ska göras, alltså avverkning, av kommunens skogsinnehav så 

att kommunen kan tillägga en utökad intäkt på 10 miljoner kronor. 

 

Borgensprovisionen till 1%-enhet för kommunens bolag vilket ger en extra 

intäkt på 4,7 miljoner kronor.  

 

Då det inte ger lika mycket som en skattehöjning skulle ge så föreslås nya 

ramar för 2020 för respektive nämnd: 

 

Kommunstyrelsen 71 326 000 kronor 

Samhällsservicenämnden 110 098 000 kronor 

Utbildningsnämnden 458 489 000 kronor 

Omsorgsnämnden 407 266 000 kronor 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 134 363 000 kronor 

 

Kommunstyrelsens konto till förfogande sänks till 1 miljon kronor och 

kommunstyrelsens utvecklingsreserv sänks till 900 000 kronor. 

 

Sören Görgård (C), Stina Berg (M), Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom 

(KD) och Olle Fack (C): Bifall till Valiansens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Triadens ändringsförslag 

utifrån oförändrad skattesats mot Valiansens budgetförslag. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag 

med Triadens ändringsförslag utifrån oförändrad skattesats. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag med Triadens ändringsförslag, Nej-röst 

för Valiansens förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 18 Ja-röster mot 15 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat bifalla 

kommunstyrelsens förslag med Triadens ändringsförslag. 

 

Markus Evensson (S), Stina Bolin (M), 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), Maria Fernmalm 

(S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Maud Jonsson 

(L), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP) och Lena Svahn (MP) 

röstar Ja. 

 

Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), 

Kennet Hedman (M); Olle Fack (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), 

Solange Nordh (C), Tommy Olsson (C), William Våhlberg (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V),  och Lars 

Björkbom (KD) röstar Nej. 

 

Bodil Eriksson (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per 

Andersson (SD), Charlotte Michaelsen (SD), Michael Michaelsen (SD), Lars 

G Eriksson (SD) och Stefan Andersson (SD) avstår från att rösta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag att budgeten ska revideras i november. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Protokollsanteckning 

Stina Berg (M); Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M), 

Kennet Hedman (M); Olle Fack (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), 

Solange Nordh (C), Tommy Olsson (C), William Våhlberg (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V),  och Lars 

Björkbom (KD) reserverar sig till förmån för Valiansens förslag.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten 
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§ 97 Dnr 00461/2017  

Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:52 m fl i Järvsö 
"Top resort 3"- antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Detaljplanen för del av Järvsö-Kyrkby 8:52 med flera i Järvsö "Top resort 

 3" antas 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att etablera ytterligare backnära fritidshusbebyggelse 

på Öjeberget och att dra nytta av områdets befintliga infrastruktur. 

 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslutade 16 januari 2018,  

§ 6 att ge positivt planbesked samt planuppdrag för det tänkta planområdet  

 

Förutsättningarna för uppdraget fastslogs till att exploateringen minskas till 

förmån för bevarande av natur, skogsmark österut och söderut på fastigheten.  

 

Vidare påpekas att den visuella påverkan på landskapsbilden sedd från 

Järvsö även fortsättningsvis ska upplevas opåverkad. Arkitektur, kulörer och 

materialval ska väljas så att landskapsbilden visuellt inte påverkas negativt, 

samt att skogsavverkning minimeras till att endast ge plats för själva 

bebyggelsen. 

 

Detaljplaneförslaget berör två fastigheter. Del av Järvsö-Kyrkby 8:52 

planläggs för Bostäder och del av Järvsö-Kyrkby 23:3 planläggs som 

Friluftsområde för skidbacke. 

 

Planförslaget bedöms till viss del strida mot gällande översiktliga planer och 

antas inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. 

 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga backnära 

fritidsboende med angörande serpentinväg. 

 

På grund av de stora höjdskillnaderna i området utformas detaljplanen som 

en öppen plan där detaljprojekteringen av vägen får bestämma dess 

slutgiltiga placering. 
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Vägens största lutning får vara 12 procent. Dragningar av allmänna 

gemensamma ledningar ska ske i vägen och säkras med avtal. 

 

16 tomter får styckas av och bebyggas med vardera 140 kvadratmeter med 

en högsta nockhöjd om 7 meter från medelmarknivån närmast huset. Utöver 

det får suterräng och loft byggas. 

 

Byggnaderna ska utformas med brutna tak med 27- 35 graders lutning. Tak 

och fasader byggs och färgsätts med icke reflekterande material i dova 

naturnära kulörer. 

 

Planändringen berör flera riksintressen som inte bedöms påverkas. Då 

planändringen delvis strider mot översiktliga planer förordas ett utökat 

planförfarande. 

 

Planingenjör Viktor Svensson och VD för Ljusdal Energi Lena Bergsten 

informerar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2019, § 141 

Samhällsservicenämndens protokoll 28 maj 2019, § 84 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 maj 2019 

Antagandehandlingar 27 maj 2019 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Maria Molin (M) och Olle Fack 

(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 98 Dnr 00223/2019  

Medborgarförslag om framtiden för museets gamla 
lokaler 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om framtiden för museets gamla lokaler har lämnats in 

till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren vill att  den gamla museibyggnaden ska vara en filial till 

nuvarande museum och användas till utställningar.   

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

22(22) 

Datum 

2019-06-17 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00222/2019  

Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande exploateringen gällande tätortens västra delar 

med mera har lämnats in till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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