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Beslutande Ledamöter 

Björn Brink (C), Ordförande 

Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande 

Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande 

Marit Holmstrand (S) § 44-53 

Kristina Bolin (S) 

Örjan Fridner (S) jäv § 49-51 

Per Gunnar Larsson (S) 

Tommy Borg (S) 

Markus Evensson (S) jäv § 47 

Peter Engdahl (S) 

Leif Persson (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Vanja Isaksson (S) tjg ersättare  

Ove Schönning (S) tjg ersättare 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare 46, § 54-66  

Birgitta Ekh (S) tjg ers § 46, 49-51 

Kurt Eriksson (S) tjg ers § 46 

Olle Fack (C) 

Ulf Nyman (C) 

Tommy Olsson (C) tjg ersättare 

Harald Noréus (L) jäv § 47 

Maud Jonsson (L) 

Berit Wikström (L) tjg ersättare § 44-45 

Mia Sparrow (L) § 46-66 

Lars Björkbom (KD) § 45-66 

László Gönczi (MP) 

Karin Jansson (MP) tjg ersättare 

Lars Molin (M) jäv § 47 

Marie-Louise Hellström (-) 

Torsten Hellström (-) 

Kennet Hedman (M)  

Allan Cederborg (M) tjg ersättare 

Victoria Andersson (M) tjg ersättare 

Marie Mill (LB) 

Leif Hansen (-) 

Lars G Eriksson (SD) 

Stefan Andersson (SD) 

Sven Persson (SD) tjg ersättare 

Yvonne Oscarsson (V) jäv § 47 

Kenneth Forssell (V) jäv § 52 

Jan Anders Eliasson (V) 

Stig Andersson (V) 
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Övriga deltagare Revisionens ordförande Roland Bäckman § 44 

Ekonomichef Tom Westerberg § 45 

VD Stefan Wennerstrand § 17 

VD Rickard Brännström § 18 

Tf VD Lena Bergsten § 19 

Justerare Victoria Andersson (M) och Peter Engdahl (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2018-05-02 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 44-66 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Björn Brink   

 Justerare 

   

 Victoria Andersson (M) och Peter Engdahl (S)   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-23 

Datum för anslags upprättande 2018-05-03 

Datum för anslags nedtagande 2018-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 

öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 
 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 13 april 2018. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 13 april 2018 i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar 

enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Meddelanden 
 

 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende 

omsorgsnämndens ansvarsutövande har delats ut till ledamöterna 

 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 har delats ut 

till ledamöterna 

 Ordföranden meddelar att i och med de nya reglerna i 

Kommunallagen gällande kungörelse av sammanträdena har 

annonseringen i lokalmedia upphört. Sammanträdena kungörs 

numera endast på den digitala anslagstavlan på kommunens hemsida 

 Ordföranden påminner att redovisningen av partistödet ska vara 

kommunkansliet tillhanda senast 30 april 2018. 

 

Ledamöternas korta frågor 
 

  Marie Mill (LB) ställer en fråga om varför demokratiberedningen inte har 

några ersättare. 

 

 Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (-) undrar vad som har hänt med två skrivelser som 

rådet för funktionshinderfrågor ställt till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan. 

 

Torsten Hellström (-) frågar om när markundersökningen på Östernäs är 

färdig. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan 
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§ 44 Dnr 00175/2018  

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för 2017. 

 

Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) presenterar 

revisionsberättelsen. 

 

Resultatet för 2017 är negativt och uppgår till minus 13,5 miljoner kronor. 

Detta innebär att kommunen inte når en ekonomi i balans och att resultatet 

måste återställas senast 2020. Nämnderna redovisar en negativ avvikelse mot 

budget med ca 26,5 miljoner kronor. I jämförelse med föregående år har 

verksamhetens nettokostnader ökat betydligt mer än skatteintäkter och 

statsbidrag. 

 

Revisorerna ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen inom nämnderna 

och att vissa nämnder återkommande redovisar underskott. Revisorerna 

konstaterar även brister gällande prognossäkerheten. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 

Ljusdals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt men ur ekonomisk synpunkt inte helt tillfredsställande 

sätt. Omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 22,1 miljoner kronor och 

utbildningsnämnden ett underskott om 14,9 miljoner kronor. I detta 

sammanhang framhålls att kommunstyrelsen utifrån sin samordningsroll och 

uppsiktsplikt har stor påverkansgrad gällande hur tillfredställande 

nämndernas uppföljning, utvärdering, analys och kontroll av 

verksamhet och ekonomi är.       

 

Kommunen lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
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§ 44 forts. Dnr 00175/2018  

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2017 
 

 Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande. 

 Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

 Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt 

årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige uppställt. De verksamhetsmässiga målen 

 för 2017 är endast delvis uppfyllda. 

 

Trots ovan nämnda noteringar tillstyrks att fullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda 

ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att gemensam nämnd för 

FoU Välfard, Regnet, Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken beviljas 

ansvarsfrihet för 2017. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning 

för 2017.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

revisionsberättelsen noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

akt 
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§ 45 Dnr 00003/2017  

Ljusdals kommuns årsredovisning 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Tom Westerberg redogör för kommunens årsredovisning 2017. 

 

Årets resultat blev minus 13,5 miljoner kronor, vilket är betydligt sämre än 

prognosen som lämnades i samband med delårsrapporten (minus 1,4 

miljoner kronor). Under året har verksamhetens nettokostnad ökat med 37 

miljoner kronor, medan skatteintäkter och statsbidrag ökat med 22 miljoner 

kronor. 

 

Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med minus 26,5 miljoner 

kronor. Omsorgsnämnden redovisar det största underskottet med minus 22,1 

miljoner kronor. Kostnaderna har primärt ökat inom IFO, SO och 

kostservice. Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med minus 14,9 

miljoner kronor och kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 9,7 

miljoner kronor. 

 

Årets investeringar uppgår till 68 miljoner kronor (netto) vilket är 17 

miljoner kronor lägre än budget. 

 

Ledamoten Lars Björkbom (KD) anländer till sammanträdet. Ordföranden 

ställer under proposition om han får delta i ärendet eller inte. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ledamoten Lars 

Björkbom får delta i ärendet. 

 

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande 

inledningsanförande, maximalt fem minuter per parti. Talarordning: 

 

Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Harald Noréus (L), László Gönczi (MP), Marie Mill (LB) 

och Lars Björkbom (KD). 

 

Därefter inleds en fri, allmän debatt med enligt gängse debattregler.  
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§ 45 forts. Dnr 00003/2017  

Ljusdals kommuns årsredovisning 2017 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 60 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningen godkänns. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nämnderna 
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§ 46 Dnr 00182/2018  

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ för 
verksamhetsåret 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2017. 

 

Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Allan Cederborg (M), Victoria 

Andersson (M), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), 

Lars Björkbom (KD), Ulf Nyman (C), Maud Jonsson (L), Örjan Fridner (S), 

Kristina Bolin (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S), Vanja Isaksson (S), 

Per-Gunnar Larsson (S), László Gönczi (MP) och Karin Jansson (MP) 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Birgitta Ekh (S), Birgitta Backman (S) 

och Kurt Eriksson (S) tjänstgör i ärendet. 

 

2. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2017.  

 

Allan Cederborg (M), Kristina Bolin (S), Tommy Olsson (C), Yvonne 

Oscarsson (V), Irene Jonsson (S), Marit Holmstrand (S), Mia Sparrow (L) 

och Marie Mill (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Birgitta Ekh (S) 

och Kurt Eriksson (S) tjänstgör i ärendet. 

 

3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2017.  

 

Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Victoria 

Andersson (M), Kennet Hedman (M), Vanja Isaksson (S), Maud Jonsson 

(L), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy Olsson (C), Stefan Andersson (SD), 

Ove Schönning (S) och Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i 

ärendet. Birgitta Backman (S) och Kurt Eriksson (S) tjänstgör i ärendet. 

 

4. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2017. 

 

Ulf Nyman (C) och Tommy Borg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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§ 46 forts. Dnr 00182/2018  

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ för 
verksamhetsåret 2017 
 

 

5. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

 för verksamhetsåret 2017. 

 

Maud Jonsson (L) och Peter Engdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet. 

 

6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda   

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2017. 

 

7. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges demokratiberedning och 

 dess enskilda förtroendevalda för 2017. 

 

Victoria Andersson (M), Markus Evensson (S), Olle Fack (C) och Irene 

Jonsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

8. Ansvarsfrihet beviljas för kommunfullmäktiges jämställdhetsberedning 

 och dess enskilda förtroendevalda för 2017. 

 

Yvonne Oscarsson (V) och Kristina Bolin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår att kommunstyrelsen, 

nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i 

dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2017.      

Beslutsunderlag 

Revisons- och ansvarsberedningens utlåtande 12 april 2018 
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§ 46 forts. Dnr 00182/2018  

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ för 
verksamhetsåret 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisons- och 

ansvarsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nämnderna 
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§ 47 Dnr 00095/2018  

Närljus årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen godkänns. 

 

2. Styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 

Ordförande Lars Molin (M) föredrar årsredovisningen. 

 

Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V) och  

Harald Noréus (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 61 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 23 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 februari 2018 

Årsredovisning Närljus 21 februari 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Närljus 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

15(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 00150/2018  

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för AB 
Ljusdalshem 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisning och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för 

 AB Ljusdalshem noteras till protokollet. 

 

2. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för AB Ljusdals Servicehus 

 noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem har avgett årsredovisning och koncernredovisning avseende 

räkenskapsåret 2017. AB Ljusdals servicehus har avgett årsredovisning 

avseende räkenskapsåret 2017. 

 

Ordförande Erik Nygren (M) presenterar årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 62 

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning AB Ljusdalshem 

Årsredovisning AB Ljusdals servicehus 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningarna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

AB Ljusdalshem  
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§ 49 Dnr 00137/2018  

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisning och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för 

 Ljusdal Energiföretag AB noteras till protokollet. 

 

2. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Energi AB 

 noteras till protokollet. 

 

3. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Elnät AB 

 noteras till protokollet. 

 

4. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Energi 

 Försäljning AB noteras till protokollet. 

 

5. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Vatten AB 

 noteras till protokollet. 

 

6. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusdal Renhållning 

 AB noteras till protokollet. 

 

7. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 för Ljusnet AB noteras till 

 protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Energiföretag AB har avgett årsredovisning och koncernredovisning 

avseende räkenskapsåret 2017. Samtliga dotterbolag har avgett 

årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017. 

 

Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Birgitta Ekh (S) träder in i hans ställe. 

 

Ordförande Björn Brink (C) föredrar årsredovisningen.  
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§ 49 forts. Dnr 00137/2018  

Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för 
Ljusdal Energiföretag AB 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 63  

Kommunledningskontorets skrivelse 28 mars 2018 

Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB 

Årsredovisning för Ljusdal Energi AB 

Årsredovisning för Ljusdal Elnät AB 

Årsredovisning för Ljusdal Energi Försäljning AB 

Årsredovisning för Ljusnet AB 

Årsredovisning för Ljusdal Vatten AB 

Årsredovisning för Ljusdal Renhållning AB 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

årsredovisningarna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energiföretag AB 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 00004/2018  

Nya borgensramar för bolagen inom Ljusdal 
Energikoncern 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusdal Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

 43 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusdal Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

 190 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusdal Energiföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

 belopp om 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

 125 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusdal Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 

 310 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

 Ljusdal Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp 

 om 47 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna i Ljusdal Energiföretag AB, Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät 

AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB och Ljusdal Renhållning AB beslutade 

vid sammanträde den 15 december 2017 att begära förändrade budgetramar 

avseende perioden 2018-2023. Begärd ram, nuvarande ram och förändring 

per bolag respektive totalt framgår av följande tabell: 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

19(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 forts.  Dnr 00004/2018  

Nya borgensramar för bolagen inom Ljusdal 
Energikoncern 
 

Bolag  Aktuell ram  Begärd ram  Förändring 

 

Ljusdal Elnät AB 46 500 000 43 000 000 -3 500 000 

 

Ljusdal Energi AB 250 000 000 190 000 000 -60 000 000 

 

Ljusdal Energiföretag AB 105 000 000 100 000 000 -5 000 000 

 

Ljusnet AB 110 000 000 125 000 000 15 000 000 

 

Ljusdal Vatten AB 220 000 000 310 000 000 90 000 000 

 

Ljusdal Renhållning AB  47 000 000  47 000 000 0 

 

Totalt  778 500 000 815 000 000 36 500 000 

 

Ny och/eller reinvesteringar i elnätet, värmenätet, VA-nätet, fibernätet samt 

ny- och/eller reinvesteringar i produktionsanläggningar inom samtliga 

områden anges som motiv för begärda ramar. Inom renhållning planeras 

även inköp av nytt fordon och ombyggnad av anläggningen för 

matfallsinsamling för att anpassa verksamheten till ny lagstiftning. 

 

Jäv 

 

Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Birgitta Ekh (S) träder in i hans ställe.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 65 

Kommunledningskontorets skrivelse 5 januari 2018 

Protokoll Ljusdal Energiföretag m m med begäran om nya borgensramar 15 

december 2017 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

20(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 forts. Dnr 00004/2018  

Nya borgensramar för bolagen inom Ljusdal 
Energikoncern 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energikoncern 

Ekonomienheten 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 00395/2017  

Tidsplan gällande yttrande över fördjupad granskning 
av genomförda investeringar inom Ljusdals Energi AB 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Yttrandet gällande fördjupad granskning av genomförda investeringar 

 inom Ljusdals Energi AB kommer upp för beslut i kommunfullmäktige i 

 juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2018, § 27: 

 

”Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för att återkomma till 

kommunfullmäktige i april med eventuella förslag till åtgärder med 

anledning av rapporten.” 

 

Kommunledningskontoret har lämnat en reviderad tidsplan som innebär att 

yttrandet kommer till allmänna utskottet i maj och till kommunfullmäktige i 

juni. 

 

Jäv 

 

Ledamoten Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Birgitta 

Ekh (S) träder in i hans ställe.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 70 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 mars 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 mars 2018, § 27 

Granskningsrapport: Granskning av styrelse och VDs agerande i samband 

med förvärv av byggnad - Ljusdal Energiföretag AB 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

22(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 forts. Dnr 00395/2017  

Tidsplan gällande yttrande över fördjupad granskning 
av genomförda investeringar inom Ljusdals Energi AB 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

23(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 00001/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram 
med 3 miljoner kronor för 2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Omsorgsnämndens begäran om 3 miljoner kronor i utökad budgetram för  

    2018 avslås 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2017, § 163 

behandlat förvaltningens förslag till beslut om åtgärder för att täcka ett 

besparingsbehov om 7,5 miljoner kronor för 2018. Nämnden beslutade att 

godkänna besparingsförslagen samordning av vakanta platser till en 

avdelning på vård- och omsorgsboendet Gullvivan på 2 miljoner kronor samt 

schematekniska effektiviseringar på 2,5 miljoner kronor, totalt 4,5 miljoner 

kronor samt att begära 3 miljoner kronor från kommunfullmäktige i utökad 

budgetram för 2018.  

 

Med stöd av SKL:s senaste skattunderlagsprognos för åren 2017-2021 

(Cirkulär 17:68) publicerad den 21 december 2017 har ekonomienheten 

uppdaterat kommunens beräknade skatteintäkter, stadsbidrag och 

fastighetsavgifter. För budgetåret 2018 har det tidigare förväntade utrymmet 

till förfogande utgått. Flera faktorer har samverkat till förändringen jämfört 

med tidigare beräkningar där de mest betydelsefulla komponenterna är att 

antal innevånare i riket har ökat medan antal innevånare i kommunen 

minskat. 

 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 juni 2017, § 100 fastställt 

ramarna i budget 2018 och ELP 2019-2020. Därefter har en mindre 

tilläggsbudget för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden föranledd av 

regeringens höständringsbudget föreslagits av kommunstyrelsen den 5 

december 2017. Den senare är ännu inte fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Ljusdals kommuns årliga finansiella mål, fastställt av kommunfullmäktige, 

är att kommunens resultat skall vara 0,5 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag. Att tilldela omsorgsnämnden 3 miljoner kronor i utökad 

budgetram för 2018 innebär att det årliga finansiella målet åsidosätts. 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

24(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 forts. Dnr 00001/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram 
med 3 miljoner kronor för 2018 
 

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå omsorgsnämndens begäran om 3 

miljoner kronor i utökad budgetram för 2018.  

 

Jäv 

 

Kenneth Forssell (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokkoll 1 mars 2018, § 46 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 8 

Kommunledningskontorets skrivelse 17 januari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 14 december 2017, § 163 

 

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

László Gönczi (MP): Omsorgsnämnden ska få fem miljoner kronor i utökad 

budgetram 2018. 

 

Karin Jansson (MP): Omsorgsnämnden ska få tre miljoner kronor i utökad 

budgetram 2018. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer Lars Molins yrkande mot László Gönczis yrkande och 

mot Karin Janssons yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

beslutat bifalla Lars Molins yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande utser Lars Molins yrkande till 

huvudförslag. 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

25(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 forts. Dnr 00001/2017  

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram 
med 3 miljoner kronor för 2018 
 

För att utse motförslag ställs László Gönczis yrkande mot Karin Janssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse  

Karin Janssons yrkande till motförslag till Lars Molins yrkande. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Lars Molins yrkande, Nej-röst för Karin Janssons yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Med 24 Ja-röster mot 4 Nej-röster, 9 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat bifalla Lars Molins yrkande. 

 

Marit Holmstrand (S), Kristina Bolin (S), Örjan Fridner (S), Tommy Borg 

(S), Markus Evensson (S), Annelie Wallberg (S), Peter Engdahl (S), Leif 

Persson (S), Irene Jonsson (S), Lars Molin (M), Erik Nygren (M), Allan 

Cederborg (M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ulf Nyman (C), Tommy 

Olsson (C), Leif Hansen (-), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), 

Maud Jonsson (L), Mia Sparrow (L), Lars G Eriksson (SD), Sven Persson 

(SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Ja. 

 

Per-Gunnar Larsson (S), Vanja Isaksson (S), László Gönczi (MP) och Karin 

Jansson (MP) röstar Nej. 

 

Ove Schönning (S), Marie-Louise Hellström (-), Torsten Hellström (-), 

Kennet Hedman (M), Victoria Andersson (M), Marie Mill (LB), Jan Anders 

Eliasson (V), Stig Andersson (V) och Stefan Andersson (SD) avstår från att 

rösta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

26(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 00436/2014  

Personalpolicy för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Personalpolicyn för Ljusdals kommun antas med följande revidering i 

 policyns första mening: 

 

Som medarbetare i kommunen är kommunfullmäktige din arbetsgivare och 

du arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och respektive nämnd för 

kommunens medborgare.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till personalpolicy handlar om att skapa ett jämställt, likvärdigt och 

hållbart arbetsliv där kommunen tar till vara på varje medarbetares 

kompetens och engagemang på bästa möjliga sätt. Policyn tydliggör 

kommunens förhållningssätt i att skapa en bra arbetsplats med en god 

arbetsmiljö. Policyn syftar till att ge alla anställda goda och tydliga 

arbetsvillkor där alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter, rättigheter, 

skyldigheter och villkor så att allas vårt gemensamma engagemang och 

ansvar bidrar till att göra Ljusdals kommun till en kraftfull organisation och 

attraktiv arbetsplats. Personalpolicyn ska vara ett praktiskt verktyg för att 

tydliggöra vars och ens roll och ansvar för goda arbetsvillkor, god 

arbetsmiljö och goda arbetsinsatser i kommunen.  

 

Personalpolicyn har samverkats i Centrala skyddskommittén och varit på 

remiss till samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Personalpolicyn har 

reviderats utifrån samtliga inkomna synpunkter med ett undantag då detta 

redan fanns beaktat i policyns grundläggande etiska principer. Det 

reviderade förslaget till personalpolicy samt samtliga remissvar finns 

bifogade till tjänsteskrivelsen. 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

27(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 forts. Dnr 00436/2014  

Personalpolicy för Ljusdals kommun 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2018, § 45 

Allmänna utskottets protokoll 6 februari 2018, § 2 

Kommunledningskontorets skrivelse 31 januari 2018 

Förslag till personalpolicy 31 januari 2018 

Utbildningsnämndens yttrande 14 december 2017, § 97 

Omsorgsnämndens yttrande 14 december 2017, § 161 

Samhällsutvecklingsförvaltningens yttrande 30 november 2017 

Myndighetsnämndens protokoll 16 november 2017, § 80 

Ljusdalshems yttrande 30 oktober 2017 

Närljus yttrande 27 oktober 2017 

 

Yrkanden 

Lars Molin (M), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Leif Hansen 

(-) och Kristina Bolin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

László Gönczi (MP): Under avsnittet Dialog, delaktighet och inflytande ska 

orden "vara lojal med" strykas i meningen "Vara lojal med och följa fattade 

beslut.". 

 

Markus Evensson (S): László Gönczis yrkande ska avslås.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Personal- och löneenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

28(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 00059/2018  

Slutredovisning gällande nybyggnad av carport vid 
Centralköket 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 15 600 kronor  

    godkänns.  

 

2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har anvisat 250 000 kronor för nybyggnad av carport. 

Budgeten har överskridits med 15 600 kronor. 

 

Orsaken till överskridandet beror på att elservis framdragits till byggnaden 

som inte ingick i entreprenaden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2018, § 42 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 19 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2018 

 

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 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 

Ekonomienheten för verkställande 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

29(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 00029/2012  

Slutredovisning gällnade ombyggnad av Aulan 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Den ekonomiska slutredovisningen och underskottet på 817 200 kronor  

     godkänns. 

 

2. Medel anvisas ur kommunens rörelsekapital. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har anvisat 9 479 000 kronor för renovering av Aulan på 

Slottegymnasiet. Lägsta anbudet på 9 172 000 kronor antogs. 

 

Orsaken till överskridandet beror framförallt på krav från kommunen på två 

hissar samt ombyggnad av RWC (handikapptoalett) för utökad tillgänglighet 

gentemot det som projekterats.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2018, § 43 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 13 februari 2018, § 20 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 februari 2018 

 

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 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för kännedom 

Ekonomienheten för verkställande 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

30(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 00245/2017  

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen för individ- och 
familjeomsorgen 2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individ- 

och familjeomsorgen gällande tredje kvartalet 2017.          

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 00285/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för 
äldreomsorgen och stöd och omsorg fjärde kvartalet 
2017 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för 

äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande första kvartalet 2017.   

 

Totalt innehåller rapporten 13 rapporteringar till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

 

Tre rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och 

omsorgsboende. 

 

10 rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med 

funktionsnedsättning, SoL och LSS 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 74 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 29 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 31 januari 2018, § 7 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

32(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 00139/2018  

Fråga från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande Yvonne Oscarsson (V) gällande 
extratjänster. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan får framställas. 

 

2. Frågan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en fråga till omsorgsnämndens ordförande 

Yvonne Oscarsson (V).  

 

I sin fråga skriver Markus Evensson:  

 

"Regeringen har arbetat hårt för att sänka arbetslösheten och i Ljusdal fick vi 

besked häromdagen att antalet inskrivna arbetslösa sjunkit med 1,1 % 

(procentenheter) i jämförelse med samma tid föregående år. Samtidigt får vi 

information att regeringen fördelar en halv miljard kronor till kommuner och 

landsting som tagit ett särskilt ansvar för att anställa människor som står 

långt ifrån arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak beräknad på antalet 

extratjänster i förhållande till befolkningen. 

 

Jag har fått informationen att Gävleborgs län har blivit tilldelade drygt 23 

miljoner kronor men har inte hittat information om vad Ljusdals kommun 

får.  

 

Kan du berätta hur Ljusdals kommun arbetar med extratjänster? 

 

Hur många extratjänster har Ljusdals kommun? 

 

Hur mycket pengar blir Ljusdals kommun tilldelad tack vare arbetet med 

extratjänster?" 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 forts. Dnr 00139/2018  

Fråga från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens 
ordförande Yvonne Oscarsson (V) gällande 
extratjänster. Svar 
 

Omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) svarar på frågan. 

Ljusdals kommun har tilldelats 1 269 337 kronor. Arbetsmarknadsenheten 

har tilldelats ansvaret för extratjänsterna för att arbetet ska bli enhetligt, 

övergripande och rättssäkert över hela kommunen och bättre samlad statistik. 

Kommunens AME-chef har gjort en mycket bra överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen innebärande att människor också kan studera och delta 

och få tillgång till extratjänst. 

 

Yvonne Oscarsson redogör för vilka grupper som kan komma ifråga för 

extratjänster. 

 

Kommunen har 52 extratjänster och det kommer att bli betydligt fler.  

 

Lagen om anställningsskydd gäller inte för dessa tjänster och tjänsterna 

ligger inte heller till grund för rätt till A-kassa. 

 

Markus Evensson (S) tackar för svaret. 

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får framställas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

34(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 00141/2018  

Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen 
ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal 
med Trafikverket. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan får framställas. 

 

2. Frågan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal med Trafikverket:  

 

"På senaste kommunfullmäktige (12/3) ställdes det ett antal frågor från 

företagare i Ljusdals kommun angående vägbytet med Trafikverket. Dessa 

företagare är, enligt min tolkning, väldigt bekymrade över den obefintliga 

informationen till politikerna i Ljusdals kommun. Jag har på tidigare 

fullmäktige ställt frågan om det kommer att finnas en plan på hur och när 

kommunfullmäktiges ledamöter kommer att få mer information.  

 

Finns det i planeringen när Ljusdals kommun kan komma att fatta ett beslut i 

frågan? 

 

Finns det i planeringen när kommunens fullmäktigeledamöter kommer att få 

detaljerad information i frågan? 

 

Vilka åtgärder har du tänkt presentera för företagarna för att om möjligt 

möjliggöra ett vägbyte, vilka resurser behövs sättas in?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på frågan: 

 

"För närvarande väntar kommunen på att Trafikverket ska färdigställa den 

vägplan som ska utgöra grund för eventuella ombyggnationer på 

Kyrksjönäsvägen. Planen beräknas bli klar under våren. Ljusdals kommun 

kommer efter detta att i kommunfullmäktige behöva ta ställning till om man 

vill genomföra ett vägbyte eller inte. Blir beslutet ett nej till vägbyte kan inte 

heller vägplanen fastställas av Trafikverket.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

35(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 forts. Dnr 00141/2018  

Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen 
ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal 
med Trafikverket. Svar 
 

Parallellt med Trafikverkets vägplan arbetar Ljusdals kommun med två 

detaljplaner som är förutsättningar för vägplanens utformning. Både 

vägplanen och detaljplanerna har varit ute på samråd, och 

samrådsredogörelser ska tas fram. Detaljplanerna kommer att underställas 

kommunfullmäktiges beslut. ´ 

 

Vid samråd med Trafikverket den 10 januari framfördes ett nytt förslag till 

sträckning av den väg vid Smedsgatan som ska gå under järnvägen. Vi 

samrådet fanns inte rondellen vid Höga med. Trafikverket behöver också 

beskriva hur besökare till och från Älvvallen ska skyddas från ökad 

trafikvolym. 

 

Vid kommunstyrselsens informationssammanträde den 22 februari 

presenterades förslag på vad som går att göra om kommunen får rådighet 

över Norra Järnvägsgatan. Den absoluta målsättningen inför kommunens 

beslut gällande vägbyte är att så långt det går ta fram ett beslutsunderlag som 

redovisar förutsättningarna och effekterna i vad som kan ses som positiv och 

negativ bemärkelse. Detta underlag innefattar naturligtvis förslaget till 

vägplan och den utformning de förslagna åtgärderna i anslutning till 

Kyrksjönäsvägen och Smedgatan ska ges. Dessutom ingår kommunens 

trafikflödesanalys (framtagen av Ramböll) och den visionsbild som nu tas 

fram över möjligheter och önskemål gällande förändring av nuvarande 

genomfart och anslutande områden under förutsättning att kommunen ges 

rådighet över vägen. Denna visionsbild har hanterats av kommunstyrelsen i 

en workshop och ska även behandlas inom köpingsutvecklingsprocessen 

(KUP)där de olika intressentgrupperna ges möjlighet att bidra med tankar 

och idéer. I arbetet med visionsbild ingår även en avgränsning gällande vilka 

åtgärder som kan bli möjliga även om Trafikverket fortsättningsvis är 

väghållare för genomfarten. 

 

De lokala företagarna har både som representanter för organisationer och 

enskilda företag varit delaktiga i processen gällande ett eventuellt vägbyte i 

samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, KUP samt pågående arbete 

med vägplan och detaljplaner." 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

36(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 forts.  Dnr 00141/2018  

Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen 
ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal 
med Trafikverket. Svar 
 

Markus Evensson (S) tackar för svaret. 

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om frågan får framställas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om frågan kan anses vara besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

37(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 00169/2018  

Fyllnadsval av nämndeman  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ronny Olsson (V) väljs till ny nämndeman till och med 31 december 

 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Cecilia Tegelberg (V) har av Tingsrätten Hudiksvall entledigats från sitt 

uppdrag som nämndeman. 

 

Tingsrätten begär därför att kommunfullmäktige väljer en ny nämndeman. 

Yrkanden 

Yvonne Oscarsson (V): Ronny Olsson (V) väljs till ny nämndeman.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Yvonne Oscarssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Tingsrätten 

Ronny Olsson 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

38(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 00117/2018  

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Martin Bjerke (C) väljs till ny ersättare. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Brink (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. Fyllnadsval behöver därför göras.  

Yrkanden 

Ulf Nyman (C): Martin Bjerke (C) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Martin Bjerke 

Valnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

39(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 00179/2018  

Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin 
(M) om kommunens beredskap inför nya 
Dataskyddsförordningen GDPR. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen får framställas. 

 

2. Interpellationen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Lars Molin (M) gällande den nya dataskyddsförordningen 

GDPR: 

 

"EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av 

personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. 

Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som 

behandlar personuppgifter. Alla uppgifter som går att hänföra till en enskild 

person kommer att påverkas. 

 

Implementeringen av den nya dataskyddsförordningen innebär ett 

långtgående ansvar för kommunen, bland annat att en inventering av varje 

nämnd för sig ska göras gällande lagliga grunder som kan åberopas i 

verksamheten, att grunden intresseavvägning inte längre kan åberopas, att 

utrymmet för samtycke inte längre utgör någon rättslig grund (ingen genuin 

valmöjlighet) och att missbruksregeln ostrukturerad behandling försvinner. 

 

Dataskyddsförordningen innebär bland annat 

 rätt till dataportabilitet 

 rätt till elektroniska utdrag 

 skyldighet att föra register över behandlingar 

 skyldighet att utse dataskyddsombud (dagens system är frivilligt) 

 rutiner för incidentrapportering 

 att dataskyddsombudet rapporterar till högsta politiska nivån 

 krav att se över befintliga avtal med personuppgiftsbiträden 

 att kommuners helägda bolag omfattas av regelverket 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

40(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 forts. Dnr 00179/2018  

Interpellation från Markus Evensson (S) till Lars Molin 
(M) om kommunens beredskap inför nya 
Dataskyddsförordningen GDPR. Svar 
 

 

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar kommunen för att personuppgifter skyddas på 

rätt sätt och i enlighet med det nya regelverket?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M) svarar på interpellationen:  

 

"Personuppgiftslagen (PUL) har funnits i 20 år och Ljusdals kommun har en 

upparbetad struktur för detta.  

 

I den struktur vi har idag pågår det ett arbete med inventering för att 

säkerställa att lagstöd finns för de personuppgifter som hanteras, t e x i olika 

register, i enlighet med GDPR. 

 

Kommunen har också tecknat och håller på att teckna personuppgifts-

biträdesavtal med de leverantörer som kommunen har avtal med där 

personuppgifter hanteras. 

 

Det personuppgiftsombud vi har idag kommer att bli Ljusdals kommuns 

dataskyddsombud." 

 

Markus Evensson (S) tackar för svaret.  

Propositionsordningar 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses vara besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

41(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 00482/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av 
bank. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige gällande 

byte av bank. 

 

I motionen skriver han att "Det under 2017 har stormat kring Nordea, den 

bank som Ljusdals kommun använder för sina tjänster, och dessutom har de 

flyttat sitt huvudkontor till Finland. 

 

Det är många kunder till Nordea som har protesterat genom att byta bank på 

grund av denna flytt efter allt som svenska staten gjort för just Nordea. 

 

Nu är det tid att Ljusdals kommun byter till en bank som följer svensk 

standard och bidrar till vårt samhälle. Det bästa för Ljusdals kommun vore 

att byta till Hälsinglands Sparbank som är en lokal bank med stor förankring 

i bygden." 

 

Markus Evensson föreslår att Ljusdals kommun byter bank till en svensk 

bank. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 144 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till ekonomichefen som i 

sitt yttrande föreslår att motionen ska avslås. 

 

I sitt yttrande skriver ekonomichefen att ”Ljusdals kommun är bunden till 

ramavtal med Nordea avseende banktjänster upphandlat via Inköp 

Gävleborg. Avtalstiden är den 1 oktober 2015 till den 30 september 2019 

med möjlighet till 3 års förlängning. Om kommunen inte avser att förlänga 

avtalet ska uppsägning ske 6 månader före avtalstidens utgång, d v s senast  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

42(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 forts. Dnr 00482/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande byte av 
bank. Svar 
 

den 31 mars 2019. Efter eventuell förlängning upphör avtalet utan särskild 

uppsägning. 

 

Under avtalsperioden kan Ljusdals kommun endast säga upp avtalet med 3 

månaders uppsägningstid om Nordea inte uppfyller sina åtaganden och, efter 

skriftlig erinran från kommunen, fortfarande efter fyra veckor inte uppfyller 

sina åtaganden. Vid förnyad upphandling sker tilldelning till den leverantör 

som uppfyller samtliga skallkrav och dessutom lämnar det mest fördelaktiga 

erbjudandet. En leverantör med hemvist inom EU kan enligt gällande rätt 

inte väljas bort med hänvisning till att huvudkontoret är lokaliserat i annat 

land än Sverige.  

 

Följaktligen bör kommunfullmäktige avslå Markus Evenssons (S) motion 

om byte av bank”. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att ekonomichefen i 

sitt yttrande framhåller att när avtalet med Nordea löper ut kommer 

upphandling att ske utifrån de skallkrav som kommunen ställer, men enligt 

gällande rätt kan en leverantör med hemvist inom EU inte väljas bort i en 

upphandling med motivering att huvudkontoret finns i ett annat land. Mot 

den bakgrunden föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 78 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 24 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 27 februari 2018 

Kommunledningskontorets skrivelse 17 januari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 144 

Motion om bankbyte 9 november 2017 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Markus Evensson 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

43(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 00377/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 

snabbladdare för elbilar och elhybrider i Ljusdals centrum. 

 

Förslagsställaren vill att snabbladdaren minst ska stödja standarden CCS EU 

och CHAdeMO och ladda med minst 40 kW effekt. 

 

Laddaren placeras lämpligen på en parkering i närheten av butiker och 

matställen, som föraren kan gästa under de 20-40 minuter det tar att ladda 

bilen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 192 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget i, samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 134 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

44(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 forts. Dnr 00377/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare för elbilar. 
Svar 
 

Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 80 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § § 26 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 juni 2018, § 134 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi AB 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 192 

Medborgarförslag 8 september 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

45(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 00382/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i 
Ljusdals centrum. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där 

förslagsställaren önskar snabbladdare för elbilar i Ljusdals centrum. 

Lämpliga placeringar är i centrum med närhet till mat och shopping. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2015, § 193 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB skriver i sitt yttrande att bolaget, i samråd med 

fastighetsägare, kommer att sätta upp semisnabbladdare i Ljusdal under 

2016.  

 

Kommunstyrelsen ordförande föreslår den 24 mars 2016 att 

medborgarförslaget, med anledning av ovan, anses besvarat.    

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, § 135 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för att utreda frågan om snabbladdare. 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Elnät AB för 

yttrande. 

 

Ljusdal Elnät AB har nu meddelat att de inom kort kommer att sätta upp två 

laddare vid OK/Q8 i Ljusdal. En laddare är en snabbladdare som laddar bilen 

på 20-30 minuter och en är medelsnabb och laddar en bil på 3-4 timmar.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, med anledning av att två laddare nu 

sätts upp i Ljusdals centrum, att medborgarförslaget ska bifallas.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

46(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 forts. Dnr 00382/2015  

Medborgarförslag gällande snabbladdare till elbilar i 
Ljusdals centrum. Svar 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 81 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 26 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 juni 2016, § 135 

Kommunstyrelsen ordförandes skrivelse 24 mars 2016 

Yttrande från Ljusdal Energi 8 februari 2016 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2015, § 193 

Medborgarförslag 14 september 2015 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

47(47) 

Datum 

2018-04-23 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 00066/2018  

Lägesrapport från Inlandsbanan AB om upprustning av 
Inlandsbanan- för kännedom  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanans styrelse skriver i sin lägesrapport inför bolagsstämma den 1 

mars: 

 

En utredning visar att Inlandsbanan genom en omfattande upprustning, 

skulle ha en stor affärsmässig potential som transportlänk. Styrelsen har efter 

ägarsamråd utvecklat två finansieringsalternativ för upprustningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 2018, § 77 

Allmänna utskottets protokoll 6 mars 2018, § 32 

Kommunledningskontorets skrivelse 27 februari 2018 

Pressmeddelande 15 februari 2018 

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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