
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
Plats och tid Folkparksrestaurangen, Ljusdal18:00 - 22:15 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) Marie Mill (LB) 
 Stina Michelson (S) Leif Hansen (-) 
 Örjan Fridner (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) Kenneth Forssell (V) 
 Tommy Borg (S) Maria Sellberg (V) 
 Markus Evensson (S) Stig Andersson (V) 
 Annelie Wallberg (S) Harald Noréus (FP) 
 Leif Persson (S) Maud Jonsson (FP) 
 Irene Jonsson (S) tjg ers László Gönczi (MP) 
 Peter Engdahl (S) tjg ers Kristoffer Hansson (MP) 
 Vanja Isaksson (S) tjg ers Karin Jansson (MP) tjg ers 
 Mostafa Touil (S) tjg ers Lars G Eriksson (SD) 
 Maria Molin (M) Stefan Andersson (SD) 
 Lars Molin (M) Benny Bergström (SD) 
 Marie-Louise Hellström (M) Lars Björkbom (KD) 
 Torsten Hellström (M) 
 Kennet Hedman (M) 
 Erik Nygren (M) 
 Jan Hedlund (M) 
 Björn Brink (C) ordförande  
 Olle Fack (C) 
 Helena Brink (C) 
 Ingrid Olsson (C) 
 
Övriga deltagande Revisor Ulla-Britt Gidemalm (S) § 207 
 Ekonomichef Nicklas Bremefors § 207 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Jan Hedlund (M), Markus Evensson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2015-11-03 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  207-224 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Björn Brink § 202-210, 213-224 

                       Annelie Wallberg § 211-212 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Jan Hedlund (M) 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Markus Evensson (S) 
 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2015-10-26 
 
Datum för anslags upprättande 2015-11-04 
 
Datum för anslags nedtagande 2015-11-26 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

2 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
§ 207  Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun ...................................................................... 6 
§ 208  Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus AB ................... 9 
§ 209  Efterutdelning från AB Ljusdalshem ............................................................................ 11 
§ 210  Reviderade ägardirektiv till AB Ljusdalshem och dess dotterbolag ............................. 13 
§ 211  Delårsrapport 2015 för Ljusdal Energikoncern ............................................................. 14 
§ 212  Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag för framtiden" 
(SOU 2015:24) ......................................................................................................................... 15 
§ 213  Styrdokument Krisberedskap ........................................................................................ 19 
§ 214  Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2015 ................. 20 
§ 215  Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera "Stenevägen" i Järvsö
 .................................................................................................................................................. 21 
§ 216  Interpellation från Stina Michelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande att 
personalchefen skall få en projektanställning direkt underställd kommunchefen. Svar .......... 23 
§ 217  Interpellation från Lászlo Gönczi (Mp) till kommunstyrelsens ordförande gällande de 
många chefsavhoppen .............................................................................................................. 25 
§ 218   Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens ordförande  om 
hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad gäller personer med 
funktionsnedsättning ................................................................................................................ 26 
§ 219  Fråga från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande om initiativrätt för 
ledamöter i kommunstyrelsen .................................................................................................. 27 
§ 220  Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2016-01-01--2019-12-31 ...................... 28 
§ 221  Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Niklas Karlsson (V) .... 30 
§ 222  Fastställande av ersättande gruppledare för Sverigedemokraterna i Ljusdal kommun . 31 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
  
 
 Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
Kommunfullmäktige hyllar Lotta Persson och Marie Lodstedt som båda vann 
guldmedalj i Svenska mästerskapen i mathantverk. 
 
§ 202 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 203 
 
Justerare 
 
Jan Hedlund (M) och Markus Evensson (S) utses att justera protokollet till-
sammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 3 november 2015, kl 
15:00 på kommunkansliet. 
 
§ 204 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 oktober 2015. 
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 oktober 2015 i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
§ 205 
 
Meddelanden 
 
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Mia Sparrow (FP) till ny ledamot 
efter entledigade ledamoten Bertil Skoog. Till ny ersättare efter Mia Sparrow har 
utsetts Berit Wikström (FP). 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter har fått en inbjudan till att besöka den nya 
fotbollshallen 1 timme före kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Thomas Wandel (-) har i skrivelse begärt inhibering av sin tidigare avsägelse. 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 
§ 206 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Torsten Hellström (M) ställer en fråga om en av handlingarna i 
kommunfullmäktiges kallelse. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om mötesplats för allmänheten nu när 
Förvaltningshusets foajé saneras efter branden. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) ber att få återkomma med 
svar nästa sammanträde. 
 
László Gönczi (MP) ställer en fråga om kommunens arbete mot 
främlingsfientlighet och radikalisering. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 
 
Leif Hansen (-) ställer en fråga om stor besparingen blev för kommunen när 
Ramsjö skola lades ner. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) ber att få återkomma med 
svar nästa sammanträde. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor ställs. 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
     
 
§ 207 
 
Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsrapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar: 
 
Balanskravsresultat 
 
Årets resultat   - 7,1 miljoner kronor 
Uttag ur resultatutjämningsreserv (RUR)   3, 1 miljoner kronor       
Balanskravsresultat - 4, 0 miljoner kronor 
 
I RUR återstår efter uttag 33,9 miljoner kronor. 
 
Delårsrapport per 30 augusti 
 
Resultat 10, 4 miljoner kronor 
Nämnderna -18, 8 miljoner kronor 
Återbetalning AFA 9,8 miljoner kronor 
Semesterlöneskuld 10,6 miljoner kronor 
 
Det finansiella målet med en ökning av soliditeten med 1 procentenhet klaras delvis. 
 
Fullmäktigemål 
 

- Antal arbetstillfällen ökar 
- Utbildningsnivån sänks 
- Infrastruktur och kommunikationsförbindelser förbättras 
- Oförändrat utbud av boendeformer och boendemiljöer 

 
Prognos 
 
Resultat  6,7 miljoner kronor 
Nämnderna -24,7 miljoner kronor 
Återbetalning AFA 9,8 miljoner kronor 
AB Ljusdalshem 13,0 miljoner kronor 
 
Det är osäkert om det finansiella målet med en ökning av soliditeten med 1 procentenhet 
klaras. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 
§ 207 forts.  
 
Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun 
 
Delårsrapport 
 
+ Utbildningsnämndens och kommunstyrelsens positiva resultat 
+ Omsorgsnämnden håller budget september-december 
- Omsorgsnämnden -32 miljoner kronor 
- Utbildningsnivån sänks 
 
Prognos 
 
+ Kommunstyrelsens positiva resultat 
+ Omsorgsnämnden håller budget september-december 
- Omsorgsnämnden -32 miljoner kronor 
- Utbildningsnämnden håller inte budget september-oktober 
 
Revisorerna har i sitt utlåtande avseende delårsrapporten detta sammanfattande resultat: 
 

- Vi bedömer att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller rapporteringskraven enligt Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendation nr 22, Delårsrapport. När det gäller 
huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås saknas en samlad 
bedömning. Vidare har ingen sammanställd redovisning upprättats. Därtill tillämpas ej 
komponentredovisning för anläggningstillgångar anskaffade före 2014. 

- Vi bedömer att delårsrapporten, med undantag av avvikelserna mot rekommendation 
nr 22, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

- Vi kan, utifrån lämnad resultatprognos, inte bedöma om det finansiella soliditetsmålet 
kommer att uppnås. Prognos lämnas ej för balansräkningen. 

- Utifrån lämnad målredogörelse för verksamhetens mål kan vi inte göra en bedömning 
om det finns förutsättningar för att målen för verksamheten kommer att uppnås. 

 
I revisionsberättelsen 2014 bedömde revisionen att omsorgsnämnden brustit i sin ledning, 
styrning och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde. Kritik riktades mot att 
omsorgsnämnden inte på ett tillfredsställande och tillräckligt sätt vidtagit aktiva åtgärder för 
att minska utvecklingen av budgetöverskridandet under 2014. 
 
Revisorerna bedömde vidare att kommunstyrelsen inte tillräckligt uppfyllt sin uppsiktsplikt då 
kommunstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt efterfrågat underlag och dokumenterade 
analyser för att skapa en tydlig bild av omsorgsnämndens budgetöverskridande. 
 
Revisorerna vill poängtera att kommunstyrelsen har, med sin samordningsroll och 
uppsiktsplikt, stor påverkansgrad gällande hur tillfredsställande nämndernas uppföljning, 
utvärdering, analys och kontroll av verksamhet och ekonomi är. Revisorerna tycker att det är 
ytterst oroande att tidigare påpekanden inte leder till åtgärder som ger resultat. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
§ 207 forts.  
 
Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun 
 
Sker fortsatt ingen förbättring överväger revisorerna, i revisionsberättelsen för 2015, att rikta 
en anmärkning till omsorgsnämnden för att nämnden inte agerat i enlighet med fullmäktiges 
mål och riktlinjer, när det gäller att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Revisorerna 
avväger också att rikta kritik mot att kommunstyrelsen inte tillräckligt uppfyllt sin 
samordningsroll och uppsiktsplikt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten  
Granskningsrapport  
Kommunstyrelsens protokoll 8 oktober 2015, § 269 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 september 2015  
Delårsrapport 2015  
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 250 
Omsorgsnämndens protokoll 23 september 2015, § 143 
Utbildningsnämndens protokoll 24 september 2015, § 90 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP): Omsorgsnämndens ram 2015 får ett tillskott på 15 miljoner kronor. 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna delårsrapporten. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
     
 
§ 208 
 
Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus noteras till  
    protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Erik Nygren (M) informerar. 
 

• Resultat per 30 augusti 5,6 miljoner kronor för AB Ljusdalshem 
• Resultat per 30 augusti 4,9 miljoner kronor för AB Ljusdals Servicehus 
• Låg vakans   

- Renoveringar 
- Saneringar 
- 30-35 omflyttningar per månad 

• Underhåll ca 28 miljoner kronor för helåret 
 
 
Planerade försäljningar 
 

• Turistvägen 35, Järvsö, 8 lägenheter 
• Museivägen 9, Ljusdal, 4 lägenheter 
• Björkbacka, Järvsö, 15 lägenheter 

 
Planerade köp 
 

• Kommunal mark Stenevägen, Järvsö 
• Järvsö camping 

 
Större projekt 
 

• Byte till LED-belysning 
• Fiber till alla lägenheter 
• Tillbyggnad kontorsdel, Hogdinsgatan 
• Ombyggnad Gärdeåsvägen 14 för trygghetsboende 
• Nyproduktion Molinsgatan 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
§ 208 forts.  
 
Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus AB 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 oktober 2015, § 270 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2015  
Delårsrapport per 30 augusti 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera delårsrapporten till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus 

   
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0391/15 
 
§ 209 
 
Efterutdelning från AB Ljusdalshem 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. AB Ljusdalshem lämnar utdelning om 3 454 000 kronor i enlighet med § 4 i Lag om  
 allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
 
2. AB Ljusdalshem återbetalar del av villkorat aktieägartillskott om 9 600 000 kronor i  
 enlighet med § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för delfinansiering  
 av investeringar i syfte att främja integration och social sammanhållning. 
 
Bakgrund 
 
I § 4 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ges möjlighet till värdeöverföring 
motsvarande hälften av realisationsvinsten vid avyttring av fastigheter.   
 
I § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ges möjligheten till 
värdeöverföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet 
används för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning. 
 
I enlighet med § 5 föreslås en återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 9 600 000 
kronor. Ljusdals kommun lämnade år 2004 ett villkorat aktieägartillskott med 25 000 000 
kronor. T o m 2014 har Ljusdalshem återbetalat 1 893 000 kronor och det kvarstår 23 107 000 
kronor. Efter återbetalningen om 9 600 000 kronor kvarstår 13 507 000 kronor av det 
villkorade aktieägartillskottet. 
 
De 9 600 000 kronorna skall delfinansiera: renovering av aulan på Slottegymnasiet med 
6 500 000 kronor, betongparken på Östernäs med 2 500 000 kronor samt lekplatser med 
600 000 kronor. 
 
Syftet med en upprustning av aulan på Slottegymnasiet är att skapa en kulturscen för alla 
invånare i kommunen. Aulan kommer också vara en viktig ingrediens i etableringen av 
Kulturcentrum vid Slottegymnasiet/Musikskolan. Betongparken och lekplatser är viktiga 
mötesplatser för unga i Ljusdal. Renovering av aulan och skapandet av ett Kulturcentrum, 
byggandet av Betongparken och upprustning av lekplatser är aktiva åtgärder för att uppfylla 
kommunfullmäktigemålet att Kultur och fritid ska ha en central roll i att skapa ett socialt 
hållbart samhälle och vara tillgängligt för alla.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 oktober 2015, § 271 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 september 2015  
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 132 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0391/15 
 
§ 209 forts.  
 
Efterutdelning från AB Ljusdalshem 
 
Yrkanden 
 
Erik Nygren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Erik Nygrens yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem för verkställande 
Ekonomichefen  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0357/15 
 
§ 210 
 
Reviderade ägardirektiv till AB Ljusdalshem och dess dotterbolag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. De reviderade ägardirektiven för AB Ljusdalshem och dess dotterbolag godkänns. 
 
 
Sammanfattning  
 
Utifrån nu gällande lagstiftning föreslås härmed att gällande ägardirektiv antagna 2009 
revideras. Under punkt 3 Ekonomi preciseras avkastningskrav på bolaget. Under punkt 5 
förtydligas förhållandet mellan ägaren och bolaget gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt, 
kommunens direktivrätt samt lekmannarevisionens uppdrag. 
 
Ytterligare en komplettering är att ägardirektivet även gäller dotterbolaget AB Ljusdals 
servicehus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 oktober 2015, § 251 
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 121 
Ekonomichefens skrivelse 27 augusti 2015 
Förslag till ägardirektiv för AB Ljusdalshem 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem och dess dotterbolag 
Författningssamling efter revidering 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
     
 
§ 211 
 
Delårsrapport 2015 för Ljusdal Energikoncern 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Delårsrapporten för Ljusdal Energikoncern noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden Björn Brink (C) informerar: 
 
 Koncern  
 Redovisning Prognos 
 2015-08-31 2015 
 
Resultat efter finansiella poster 9 189 000 kronor 1 397 000 kronor 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 8 oktober 2015, § 272 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2015  
Delårsrapport Ljusdal Energikoncern 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten noteras till 
protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energikoncern 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

14 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0203/15 
 
§ 212 
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag 
för framtiden" (SOU 2015:24) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslag till yttrande godkänns och ska sändas till Finansdepartementet. 

 
Sammanfattning  
 
Regeringen beslutade i oktober 2012 att tillsätta en utredning med syfte att föreslå en 
modernisering av kommunallagen. Utredningens slutbetänkande har nu presenterats och 
Ljusdals kommuns remissvar har arbetats fram. Svaret skall vara departementet tillhanda 
senast den 30 oktober 2015 varför förslaget måste behandlas i kommunstyrelsen den  
1 oktober respektive kommunfullmäktige den 26 oktober. 
 
Utgångspunkter för uppdraget har bland annat varit att kommunallagen även fortsättningsvis 
ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.  
 
I betänkandet presenteras en hel rad förändringar av betydelse samt en stor mängd språkliga 
moderniseringar. 
 
Förvaltningen kommenterar nedan de mest betydande förändringarna. 
 
Utredning föreslår att kommunfullmäktige skall kunna föreskriva att kommunstyrelsen ska 
kunna fatta beslut rörande andra nämnders verksamhet. Vidare en rätt att delegera till 
nämndpresidier. 
 
En ny lag som skall möjliggöra en försöksverksamhet med majoritetsstyre föreslås varvid 
oppositionens tillgång till information skall tydliggöras. Denna förändring skulle även 
innebära att begreppet misstroendeförklaring förs in i den nya lagen om försöksverksamhet 
med majoritetsstyre. 
 
Kommunfullmäktige skulle vidare ges en skyldighet att anta ett särskilt program med mål och 
riktlinjer för privata utförare samt hur detta skall följas upp. Samt att ett sådant program även 
skulle omfatta egen verksamhet i kommunen. 
 
Nytt i förslaget är att kommunallagen i ett särskilt kapitel skulle ta upp kommunens eller 
landstingets anställda. Syftet är att förstärka tydligheten kring de anställda.  
 
Särskilt anges att kommunstyrelsen skall utse kommundirektör och formulera en instruktion 
för direktören, i vilken anges hur direktören skall leda kommunstyrelsens förvaltning samt 
direktörens övriga uppgifter. Vidare att det inte skall vara ett ovillkorligt krav att beslut som 
fattats på delegation skall meddelas till nämnden. 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0203/15 
 
§ 212 forts.  
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag 
för framtiden" (SOU 2015:24) 
 
Utredningen föreslår att en minoritet av ledamöterna i ett kommunalt bolag skall kunna utses 
utan att lagen om proportionellt valsätt skall tillämpas. En sådan förändring skulle förenkla 
vid situationer då en kommun önskar utse ledamöter utan partipolitisk bakgrund. 
 
För att skapa en kommunallag i bättre samklang med EU-rätten föreslås att så kallade tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, skall förtydligas i lagen. Utredningen har analyserat 
statsstödsreglernas betydelse för kommunerna och konstaterat att dessa såväl inskränker den 
kommunala kompetensen men också ger större möjligheter att lämna stöd än nuvarande 
kommunala. Enligt utredningen förfogar kommunerna redan över möjligheten att nyttja 
reglerna om SGEI, men att en reglering om detta ändå bör tas med i den nya lagen. 
 
Kommunala besluts laglighet, men inte tillämplighet, kan överklagas av alla 
kommunmedlemmar till domstol. Detta innebär att endast juridisk person som äger fastighet i 
kommunen kan överklaga. Utredningen menar att möjligheten bör vidgas så att även juridisk 
person som bedriver näringsverksamhet i kommun från fast driftställe bör inkluderas. 
 
Ett kommunalt beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det 
fått laga kraft även om det kan överklagas. Utredningen förslår en skärpning såtillvida att ett 
beslut som inte kan rättas skall vara skäl för att förhindra verkställande. 
 
Fysisk anslagstavla ersätts med kommunens hemsida. 
 
Systemet med att de förtroendevalda revisorerna har ansvar för både effektivitets- och 
redovisningsrevision bibehålls. Oberoendet föreslås dock stärkas så att ordförande i 
revisionen väljs ur den politiska minoriteten, revisionens budget upprättas av 
kommunfullmäktige samt att de sakkunniga ges rätt att yttra sig då fullmäktige behandlar 
revisionens budget. 
 
Förvaltningen bedömer att betänkandet i allt väsentligt är en god modernisering och att man 
på ett pragmatiskt sätt anpassat sig till de många förändringar som skett i Sverige och Europa 
de senare åren. De huvudförslag som presenteras förefaller vara väl avvägda. 
 
Förvaltningen är positiv till att kommunallagen även fortsättningsvis kommer att vara en 
ramlag. Kommunallagen kommer alltså fortsätta ge huvudsakliga regler men ska kompletteras 
med lokala bestämmelser såsom arbetsordning och reglementen. 
 
Det är också positivt att utredaren har utgått från ett medborgarperspektiv, vilket bland annat 
resulterat i ett modernare språk. Kommunallagen hanteras, till skillnad från många andra 
lagar, inte bara av jurister utan även av vanliga medborgare, som då ska kunna läsa och förstå 
texten.  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0203/15 
 
§ 212 forts.  
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag 
för framtiden" (SOU 2015:24) 
 
Förvaltningen anser dock att det i ett mindre antal av förslagen finns innehåll som Ljusdals 
kommun bör ställa sig avvisande till. 
 
Ljusdals kommun ställer tveksam till utredarens förslag om att utvidga underlaget för 
medlemskap i kommunen till att även gälla företag med fast driftsställe i kommunen och till 
ideella föreningar med verksamhet lokalt. Rätten att begära laglighetsprövning utvidgas i 
förslaget till att gälla även sådana verksamheter. Ett införande av förslaget riskerar att bromsa 
lokala beslutsprocesser liksom att öka antalet laglighetsprövningar, vilket skulle kunna leda 
till ytterligare fördröjningar i den kommunala utvecklingsprocessen. 
 
Förslaget innehåller ett nytt kapitel om samverkan. Ljusdals kommun efterlyser i förslaget 
bättre förutsättningar för samverkan grundad på avtal då nuvarande samverkansformer blir 
organisatoriskt omfattande även för frågor av relativt begränsad karaktär. Kommunerna är 
redan i dag i behov av mer flexibla och enklare samarbetslösningar för att kunna hantera till 
exempel rekryteringsproblematik. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 248 
Allmänna utskottets protokoll 8 september 2015, § 136 
Kommunledningskontorets skrivelse 3 september 2015 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande 3 september 2015 
Sammanfattning nu kommunallag 
Remiss 29 april 2015 
 
Yrkanden 
 
Yvonne Oscarsson (V), Maria Molin (M), Örjan Fridner (S) och Olle Fack (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP):  
 
1. Ljusdals kommun anser att tanken på majoritetsstyre bryter helt mot en demokratisk  
    tradition där flerpartisystemet garanterar en mångfald som avspeglar befolkningens åsikter  
    och erfarenheter. Ljusdals kommun motsätter sig den föreslagna försöksverksamheten med  
    majoritetsstyre. 
 
2. Ljusdals kommun vänder sig emot tanken att kommunstyrelsen ska kunna ta över beslut  
    som facknämnderna har i sina uppdrag.  
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0203/15 
 
§ 212 forts.  
 
Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag 
för framtiden" (SOU 2015:24) 
 
Leif Hansen (-): Ljusdals kommun är mot majoritetsstyre.  
 
Ljusdals kommun anser att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut rörande andra nämnders 
verksamhet. 
 
Benny Bergström (SD): Bifall till László Gönczis yrkande om att Ljusdals kommun motsätter 
sig den föreslagna försöksverksamheten med majoritetsstyre. 
 
Karin Jansson (MP): Bifall till László Gönczis yrkande om att Ljusdals kommun motsätter sig 
den föreslagna försöksverksamheten med majoritetsstyre. 
 
Stycke 3 i yttrandet, som handlar om utvidgning av underlaget för medlemskap i kommunen, 
ska strykas. 
 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Jansons yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkanden. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår dessa. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Regeringskansliet 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
  KS 0375/15 
§ 213 
 
Styrdokument Krisberedskap 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Styrdokumentet Krisberedskap antas. 

 
Sammanfattning  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har slutit överenskommelse som reglerar kommunernas ersättning för de 
uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samtidigt preciseras 
statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras. 
 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det förebyggande arbete som kommer att bedrivas i 
kommunen under mandatperioden 2015-2018. Det ger en beskrivning av hur kommunen 
arbetar för att reducera eller ta bort risker samt effektivisera krisberedskapen. Syftet är vidare 
att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som beskrivs i överenskommelse 
om kommunernas krisberedkap samt ge en beskrivning av hur ersättningen kommer att 
användas och en övnings- och utbildningsplan. 
 
Styrdokumentet ska ligga till grund för risk- och sårbarhetsanalysen som måste vara antagen 
och rapporterad till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2015. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 265 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 18 augusti 2015, § 137 
Förslag till beslut 4 september 2015 
Förslag till styrdokument Krisberedskap 4 september 2015 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 4 september 2015 
 
Yrkanden 
 
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag Lars Molins yrkande. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Författningssamling 
Beredskapssamordnaren  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0084/15 
 
§ 214 
 
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 
2015 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Redovisningen godkänns. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej färdigbehandlade 
motioner och medborgarförslag per 24 februari 2015. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska redovisning göras i april och 
november månad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 258 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 22 september 2015  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 215 
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera 
"Stenevägen" i Järvsö  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för del av Öje 28:1 med flera antas. 
 
2. Utfartsförbudet tas bort längs hela fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:17. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen omfattar mark utmed Stenevägen i Järvsö och syftar till att möjliggöra ny 
bebyggelse för bostäder, centrum och kontor. Detaljplanen utgår från fördjupad översiktsplan för 
Järvsö från år 2014 som utpekar området som ett bebyggelseområde för blandade funktioner. 
 
Marken i det centrumnära läget har delvis tidigare varit planlagd för bostäder men får nu fler 
lämpliga användningsområden. Den nya markanvändningen ersätter även ett område som 
tidigare har varit avsatt för allmänt ändamål. 
 
Den obebyggda marken utgörs i huvudsak av öppen mark som brukas. I fördjupad 
översiktsplan för Järvsö är det uttalat att ny bebyggelse generellt sett ska undvikas på 
jordbruksmark. Men planområdet utgör ett sådant undantagsområde som har utpekats för 
bebyggelse. Marken är till större delen redan planlagd och det finns tillgång till teknisk 
försörjning och infrastruktur. Ny bebyggelse skulle även förstärka och utveckla den 
befintliga bebyggelsestrukturen. En husrad utmed södra delen av Stenevägen har funnits 
sedan länge och planen bygger vidare på den strukturen. 
 
Med ny bebyggelse enligt planen skulle Stenevägen få ett tydligare och förlängt gaturum 
med bebyggelse på båda sidor om vägen. Placeringsmässigt, utformningsmässigt och 
utseendemässigt ansluter den nya bebyggelsen till den befintliga. Entréer vänds mot 
huvudgatan och ger ett välkommande intryck vid infarten till orten. Befintlig bebyggelse 
med kulturhistoriska värden tillvaratas i och med varsamhetsbestämmelser. 
 
Samhällsutvecklingsutskottet föreslår 15 september 2015, § 142 att detaljplan för Stene 28:1  
m fl antas samt att utfartsförbudet tas bort längs hela fastigheten Järvsö-Kyrkby 2:17. 
 
Beslutsunderlag  
 
Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015, § 258 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 september 2015, § 142 
Antagandehandlingar 26 augusti 2015 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0272/14 
 
§ 215 forts.  
 
Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera 
"Stenevägen" i Järvsö  
 
Yrkanden  
 
Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0316/15 
§ 216 
 
Interpellation från Stina Michelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande att personalchefen skall få en projektanställning direkt 
underställd kommunchefen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
Ärendet  
 
Stina Michelson (S) har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige. I interpellationen 
skriver hon: 
  
”31 december 2015 utgår nuvarande personalchefens kontrakt som personalchef och 
vederbörande kommer att avgå som personalchef enligt uppgift. I samband med att detta ges 
offentlig information uppger högste ansvarige tjänsteman följande utlåtande enligt 
ortstidningen, att personalchefen ifråga ”vill prova på andra arbetsuppgifter har vi kommit 
överens om att det ska ske i projektform men med målsättningen att det ska bli en permanent 
funktion direkt under mig.”  
 
Vidare uppges som att olika aktörer kan komma att få stöd i detta projekt kan vara 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Närljus, Utvecklingscentrum och Credo, liksom 
integrationsenhetens boenden för ensamkommande flyktingbarn. Arbetsuppgifter skall också 
kunna gälla myndigheter och institutioner utanför kommunen såsom Arbetsförmedlingen.  
I viss bemärkelse uppges också att nuvarande personalchef kan få arbeta vidare med 
personalfrågor inom kommunen vad gäller exempelvis kompetensförsörjningen och där kan 
det gälla ”lärare och socionomer”.  
 
Stina Michelson ställer följande frågor: 
 
1. Har kommunstyrelsens ordförande givit politisk sanktion till den lösning som skissats med  
 projektform som kan leda till permanent lösning enligt den beskrivning som ges av  
 kommunchefen?  
2. Har berörda politiska organ-utbildningsnämnden och omsorgsnämnden- yttrat sig positivt  
     kring denna form av lösning? Finns det protokoll på dessa beslut?  
3. Har Arbetsförmedlingen formellt yttrat sig i detta ärende och finns det i så fall  
    dokumenterat?  
4. Skulle ett dylikt projekt sättas igång- och på sikt permanentas-skulle det enbart i  
 personalkostnader- utifrån dagens gällande lönesituation- kosta cirka 750 000sek för  
 kommunen per år. Hur har i så fall kommunstyrelsens ordförande tänkt sig att dylika  
 kostnader skall budgeteras?  
5. Hur ser de fackliga organisationerna- enligt kommunstyrelsens ordförande- på den här  
     typen av lösning?  
6. Är kommunstyrelsens ordförande anhängare av principen att en rad specialister skall  
     anställas direkt under kommunchefen?  

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0316/15 
§ 216 
 
Interpellation från Stina Michelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande att personalchefen skall få en projektanställning direkt 
underställd kommunchefen. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutade 31 augusti 2015, § 162 att interpellationen får framställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) har svarat på interpellationen: 
 
1. Ett projekt av den typ som beskrivs i Ljusdals-Posten, såsom jag uppfattade det, är mycket  
    väsentligt. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp över alla de insatser som görs för att  
  minska arbetslösheten i avsikt att tydliggöra dem samt utvärdera om kommunens insatser  
 går att förbättra. Behovet av ett sådant helhetsgrepp har jag i samtal fört fram till  
 kommunchefen. 
 
2. Kommunchefen leder sin verksamhet. Något förslag från kommunchefen har inte kommit  
     till politiken och behövs inte heller enligt gällande delegationsordning för det fall att  
    kommunchefen vill starta ett projekt typ det som Ljusdals-Posten beskriver. 
 
3. Det som står i Ljusdals-Posten är kommunchefens tankar. Något formellt ärende för  
     Arbetsförmedlingen att ta ställning till finns inte. 
 
4. Grunden till artikeln i Ljusdals-Posten är det anställningsavtal som upprättats mellan  
 Ljusdals kommun och berörd medarbetare. Avtalet innebär att om chefsförordandet sägs  
 upp eller inte förlängs återgår berörd medarbetar till en tillsvidareanställning inom  
 förvaltningen och det är upp till arbetsgivaren att finna lämplig tjänst, lämpliga  
 arbetsuppgifter för den som berörs.  
 
 Anställningsavtalet får således ekonomiska konsekvenser om det inte förlängs eller om  
 chefsförordnandet sägs upp, något som måste ha beaktats av den som tecknade det för  
 kommunens räkning. De ekonomiska konsekvenserna måste hanteras inom de av  
 kommunfullmäktige beslutade ramarna. 
 
5. De fackliga organisationerna borde, utan att jag specifikt har ställt frågan till dem, kräva att  
     kommunen följer ingångna anställningsavtal. 
 
6. Jag känner inte till principen som åberopas i frågan. 
 
Stina Michelson (S) tackar för svaret.  
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Stina Michelson (S), Lars Molin (M) och 
Markus Evensson (S). 
 
Beslutsexpediering 
Akt, Stina Michelson, Lars Molin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
                            Diarienummer 
   KS 0430/15 
 
§ 217 
 
Interpellation från Lászlo Gönczi (Mp) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande de många chefsavhoppen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde i november månad.  
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver han: 
 
” För ungefär en månad sedan ställde jag en fråga till dig gällande de många chefsavhoppen. 
Jag ansåg att en extern utredare borde titta på om kommunen har något fel i vår organisation 
som kan ha bidragit till avhoppen. Även om var och en har sina egna orsaker så kan det finnas 
gemensamma faktorer som vi bör uppmärksamma. 
 
Frågan är för känslig för att utredas av kommunens egna anställda eller politiker.  
 
Jag frågade då om en sådan extern utredning skulle tillsättas och du valde att svara att det inte 
var avgjort vid det tillfället. 
 
Nu frågar jag igen. Kommer du att se till att det tillsätts en extern utredning som 
förutsättningslöst kan analysera varför så många av våra chefer hoppat av inom så kort tid?” 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi 
Lars Molin 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

25 



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0433/15 
 
§ 218 
 
Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens 
ordförande om hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad 
gäller personer med funktionsnedsättning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde i november månad. 

 
 
Sammanfattning 
 
Marie-Louise Hellström (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I 
interpellationen skriver hon:  
 
” Var femte invånare har någon form av funktionsnedsättning. Bra tillgänglighet är en 
förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Det som är 
nödvändigt för många är också bra för alla. 
  
Många hinder är enkla att åtgärda, men enklast av allt är att göra rätt från början. 
Genom att i all fysisk planering beakta tillgänglighet och användbarhet för så många som 
möjligt sparas pengar samtidigt som individens möjligheter tillsjälvständighet ökar. 
  
Kommunen har enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en 
skyldighet att "nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning 
genom de organisationer som företräder dem. Det gäller i alla "beslutsfattande processer 
angående frågor som berör personer funktionsnedsättning". 
  
Vad gör kommunstyrelsens ordförande för att Ljusdals kommun i alla sina verksamheter, ska 
ha ett funktionshinderperspektiv i allt från 
- planering 
- beslutsfattande 
- genomförande 
- utvärdering  och 
- uppföljning  
för att säkerställa att lagstiftningens intentioner uppfylls?” 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Marie-Louise Hellström, Lars Molin 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 
 Diarienummer 
   KS 0429/15 
 
§ 219 
 
Fråga från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande om 
initiativrätt för ledamöter i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan får framställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Örjan Fridner (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M): 
 

1. Vilken rättslig grund åberopar kommunstyrelsens ordförande för att motivera sitt 
agerande torsdagen den 8 oktober vid kommunstyrelsens sammanträde mot en av 
kommunstyrelsens ledamöter vad gäller dennes initiativrätt enligt kommunallagen 
4:17? 

 
Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. Han ber om ursäkt för hur 
frågan från Örjan Fridner hanterades. Om ordföranden hade varit tillräckligt noggrann hade 
detta missförstånd kunnat rättas till. 
 
Örjan Fridner tackar för svaret. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Örjan Fridner 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0412/15 
 
§ 220 
 
Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2016-01-01--2019-12-31 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till nämndemän väljs: 
 
Allan Cederborg (M) 
Fredrik Röjd (M) 
Manne Wallström (MP) 
Jörgen Brink (C) 
Lasse Bergqvist (FP) 
Elisabeth Collin (LB) 
Eva Björkbom (KD) 
Ingela Gustavsson (V) 
Per Andersson (SD) 
Roger Edäng (S) 
Irene Jonsson (S) 
Eva Stéen Andreassen (S) 
 
Sammanfattning 
 
Tingsrätten i Hudiksvall begär att kommunfullmäktige väljer 12 nämndemän för tjänstgöring 
vid Hudiksvalls tingsrätt under tiden 1 januari 2016 till och med 31 december 2019. 
 
Yrkanden 
 
Kennet Hedman (M): Allan Cederborg (M) och Fredrik Röjd (M) väljs till nämndemän. 
 
Kristoffer Hansson (MP): Manne Wallström (MP) väljs till nämndeman. 
 
Helena Brink (C): Jörgen Brink (C) väljs till nämndeman. 
 
Maud Jonsson (FP): Lasse Bergqvist (FP) väljs till nämndeman. 
 
Lars Björkbom (KD): Eva Björkbom (KD) väljs till nämndeman. 
 
Kenneth Forssell (V): Ingela Gustavsson (V) väljs till nämndeman. 
 
Lars G Eriksson (SD): Per Andersson (SD) väljs till nämndeman. 
 
Markus Evensson (S): Roger Edäng (S), Irene Jonsson (S) och Eva Stéen Andreassen (S) 
väljs till nämndemän. 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 
 Diarienummer 
   KS 0412/15 
 
§ 220 forts.  
 
Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2016-01-01--2019-12-31 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller dessa.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Hudiksvalls tingsrätt 
Förtroendemannregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0349/15 
 
§ 221 
 
Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Niklas 
Karlsson (V) 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ulf Nyman (C) väljs till ledamot i styrelsen för Albert Vikstens donationsfond. 
 
Sammanfattning  
 
Nicklas Karlsson (V) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
stiftelsen Albert Vikstens donationsfond. Fyllnadsval måste därför ske. 
 
Yrkanden  
 
Kennet Hedman (M): Ulf Nyman (C) väljs till ny ledamot. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ulf Nyman 
Albert Vikstens donationsfond 
Förtroendemannaregister 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0408/15 
 
§ 222 
 
Fastställande av ersättande gruppledare för Sverigedemokraterna i 
Ljusdal kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det fastställs att Benny Bergström (SD) är ersättande gruppledare. 
 
Sammanfattning 
 
Benny Bergström (SD) har tidigare anmält till kommunfullmäktige att han inte längre ska 
vara gruppledare för Sverigedemokraterna.  
 
Kommunfullmäktige har fastställt att den tidigare ersättaren Lars G Eriksson ska vara 
ordinarie gruppledare. 
 
Lars G Eriksson meddelar att Benny Bergström (SD) ska vara ersättande gruppledare. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Benny Bergström 
Förtroendemannaregister  
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0407/15 
 
§ 223 
 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i styrelsen för stiftelsen 
Ljusdalshem och ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård efter Bertil 
Skoog (FP). Fastställande av ersättande gruppledare 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
2. Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
3. Mia Sparrow (FP) väljs till ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem. 
 
4. Mats Nygårdh (FP) väljs till ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård. 
 
5. Det fastställs att Maud Jonsson (FP) är ersättande gruppledare. 
 
6. Valen gäller för återstoden av mandatperioden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bertil Skoog (FP) har av kommunfullmäktige beviljats entledigande från sina uppdrag. 
Fyllnadsval ska därför göras. 
 
Yrkanden 
 
Harald Noréus (FP): Maud Jonsson (FP) väljs till ersättare i kommunstyrelsen och till 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Mia Sparrow (FP) väljs till ersättare i styrelsen 
för stiftelsen Ljusdalshem. Mats Nygård (FP) väljs till ledamot i styrelsen för stiftelsen 
Stenegård. Maud Jonsson (FP) ska vara ersättande gruppledare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förtroendemannaregister 
De valda 
Stiftelsen Ljusdalshem 
Stiftelsen Stenegård 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunfullmäktige 2015-10-26 
 Diarienummer 
   KS 0439/15 
 
§ 224 
 
Avsägelse från Thomas Wandel (-) gällande alla sina kommunala 
uppdrag. Inhibering av uppsägning av uppdrag från Thomas Wandel (-)  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att undersöka juridiken kring  
 Thomas Wandels begäran om avsägelse och begäran om inhibering. Ärendet ska  
     behandlas vid nästkommande sammanträde.  
 
 
Sammanfattning 
 
Thomas Wandel (-) har 15 oktober begärt entledigande från samtliga kommunala uppdrag. 
Avsägelsen finns med på kommunfullmäktiges dagordning. 
 
Den 22 oktober har Thomas Wandel i skrivelse inhiberat sin uppsägning av de kommunala 
uppdragen. 
 
Yrkanden 
 
Örjan Fridner (S), László Gönczi (MP) och Torsten Hellström (M): Kommunfullmäktiges 
presidium får i uppdrag att undersöka juridiken kring Thomas Wandels begäran om avsägelse 
och begäran om inhibering. Ärendet ska behandlas vid nästkommande sammanträde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Örjan Fridners m fl yrkande. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Thomas Wandel 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

33 


	§ 207  Delårsrapport 2015 för Ljusdals kommun
	§ 208  Delårsrapport 2015 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus AB
	§ 209  Efterutdelning från AB Ljusdalshem
	§ 210  Reviderade ägardirektiv till AB Ljusdalshem och dess dotterbolag
	§ 211  Delårsrapport 2015 för Ljusdal Energikoncern
	§ 212  Yttrande över remiss från Regeringskansliet gällande "En kommunallag för framtiden" (SOU 2015:24)
	§ 213  Styrdokument Krisberedskap
	§ 214  Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 2015
	§ 215  Beslut om antagande gällande detaljplan för Öje 28:1 med flera "Stenevägen" i Järvsö
	§ 216  Interpellation från Stina Michelsson (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande att personalchefen skall få en projektanställning direkt underställd kommunchefen. Svar
	§ 217  Interpellation från Lászlo Gönczi (Mp) till kommunstyrelsens ordförande gällande de många chefsavhoppen
	§ 218  Interpellation från Marie-Louise Hellström (M) till kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen uppfyller lagstiftningens intentioner vad gäller personer med funktionsnedsättning
	§ 219  Fråga från Örjan Fridner (S) till kommunstyrelsens ordförande om initiativrätt för ledamöter i kommunstyrelsen
	§ 220  Val av nämndemän vid Hudiksvalls tingsrätt 2016-01-01--2019-12-31
	§ 221  Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Niklas Karlsson (V)
	§ 222  Fastställande av ersättande gruppledare för Sverigedemokraterna i Ljusdal kommun
	§ 223  Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljusdalshem och ledamot i styrelsen för stiftelsen Stenegård efter Bertil Skoog (FP). Fastställande av ersättande grup...
	§ 224  Avsägelse från Thomas Wandel (-) gällande alla sina kommunala uppdrag. Inhibering av uppsägning av uppdrag från Thomas Wandel (-)

