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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 april 2017.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 april 2017 i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar
enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda, men till dagens
sammanträde anmälda tre interpellationer och ett fyllnadsval får upptas på
dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Länsstyrelsen har utsett Else-Marie Andersson (KD) och Birgitta Backman
(S) till nya ersättare i kommunfullmäktige fr o m 18 april 2017 tom 14
oktober 2018.
Ledamöternas korta frågor
Allan Cederborg (M) svarar på en fråga gällande rektor på Slottegymnasiet
som ställdes av Örjan Fridner (S) vid förra sammanträdet.
Allmänhetens frågestund

Christian Jensen har ställt följande fråga:
I “Budget 2014-2016” står att “Löneutvecklingen för pedagoger ska ligga
över nationellt riktmärke”.
Med tanke på att vi nu skriver 2017 önskar jag att fullmäktiges ordförande,
eller den som fullmäktiges ordförande finner lämplig, redovisar hur
efterlevnaden av beslutet genomförts. Rimligen har även kommunens
förtroendevalda revisorer granskat frågan varför jag även riktar frågan till
deras ordförande.”
Utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M) svarar på frågan.
Målet, som Allan Cederborg har uppfattat det, gällde för 2014. Det målet har
inte uppfyllts, vilket revisorerna påtalade i revisionsberättelsen för 2014.
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§ 50

2017-04-24

Dnr 00191/2017

Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för AB
Ljusdalshem
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
AB Ljusdalshem har avgett årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2016.
Bolagets ordförande Erik Nygren (M) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 97
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 mars 2017
Årsredovisning och koncernredovisning AB Ljusdalshem
Yrkanden
Erik Nygren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning
och koncernredovisning noteras till protokollet. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
AB Ljusdalshem
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§ 51

2017-04-24

Dnr 00184/2017

Årsredovisning och koncernredovisning 2016 för
Ljusdal Energiföretag AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energiföretag AB har avgett årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2016.
Ordförande Björn Brink (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 97
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 31 mars 2017
Årsredovisning och koncernredovisning
Yrkanden
Björn Brink (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att årsredovisning
och koncernredovisning noteras till protokollet. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta
Akt
Ljusdal Energiföretag AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 52

2017-04-24

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Syfte med återremissen är att
utröna vilka pengar handlar det om som nämndernas egna (negativa)
kapital vilket nu kommer att återställas till noll.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen föreslår två förändringar i nu gällande regelverk för
nämndernas egna kapital samt projekt.
Tillägg till Regler för nämndernas egna kapital samt projekt:
• En nämnds egna kapital kan inte överstiga 10 Mkr eller understiga
-10 Mkr.
• Vid negativt eget kapital skall nämnd upprätta en handlingsplan för
återställande av det egna kapitalet. Handlingsplanen skall ställas till
kommunfullmäktige senast 6 månader efter det att det egna kapitalet
fastställts i årsredovisning.
Motivet till införande av en Tak- respektive Golvnivå för nämndernas egna
kapital är det inte är realistiskt att ett för stort eget kapital någonsin kan
användas. Det omvända gäller när en nämnd har för stort negativt eget
kapital att det inte är realistiskt att detta kan återställas. Valet av +/- 10 Mkr
är en avvägning av vad som kan vara realistiskt att använda respektive
återställa.
Upprättandet av en handlingsplan tydliggör nämndens ansvar och möjliggör
ett återställande av det negativa egna kapitalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 95
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 29 mars 2017
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2017-04-24

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristoffer Hansson (MP) och László Gönczi (MP):
Kristoffer Hansson (MP): Följande förändringar föreslås i regelverket:
- Det egna kapitalet förändras med maximalt 50% av resultatet jämfört med
budget.
- Ett positivt eget kapital får användas till kvalitetshöjande engångsåtgärder
av respektive nämnd efter godkännande av kommunstyrelsen som ska ta
hänsyn till om kommunen har råd med en budgetökning innevarande år.
- Ett negativt eget kapital ska återställas senast tredje året efter uppkomsten
(lika balanskravet) om det kan ske utan att verksamhetens kvalitet
påverkas.
Markus Evensson (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att
utröna vilka pengar det handlar om som nämndernas egna (negativa) kapital
vilket nu kommer att återställas till noll.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, Nej-röst för att
ärendet ska återremitteras.
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2017-04-24

Dnr 00194/2017

Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital
Omröstningsresultat
Med 16 Nej-röster mot 23 Ja-röster har kommunfullmäktige beslutat att
ärendet ska återremitteras. Enligt kommunallagens regler krävs en tredjedels
majoritet för att ett ärende ska kunna återremitteras.
Marit Holmstrand (S), Örjan Fridner (S), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy
Borg (S), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene
Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Mostafa Touil (S), Birgitta Ek (S), Birgitta
Backman (S), Leif Hansen (-), László Gönczi (MP), Kristoffer Hansson
(MP) och Karin Jansson (MP) röstar Ja.
Lars Molin (M), Marie-Louise Hellström (M), Torsten Hellström (M),
Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M), Jan Hedlund (M), Allan Cederborg
(M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ulf Nyman (C), Ingrid Olsson (C),
Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V), Kenneth Forssell (V), Jan Anders
Eliasson (V), Stig Andersson (V), Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L),
Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Anton Ring Hedman (SD),
Stefan Andersson (SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Nej.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Förvaltningscheferna
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§ 53

2017-04-24

Dnr 00215/2017

Ljusdals kommuns revisionsberättelse år 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2016.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Harald Noréus (L), Jonny Mill (LB),
Yvonne Oscarsson (V), Lars Björkbom (KD), Markus Evensson (S), Örjan
Fridner (S), Irene Jonsson (S), Kristoffer Hansson (MP), Mikael Olsson
(SD), Allan Cederborg (M), Ulf Nyman (C), Maud Jonsson (L), Peter
Engdahl (S), Per-Gunnar Larsson (S), Vanja Isaksson (S), László Gönczi
(MP), Karin Jansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
3. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2016.
Yvonne Oscarsson (V), László Gönczi (MP), Kennet Hedman (M), Maud
Jonsson (L), Per-Gunnar Larsson (C), Vanja Isaksson (S), Stefan Andersson
(SD), Birgitta Ek (S), Mostafa Touil (S), Mikael Olsson (SD), Ingrid Olsson
(C), Jonny Mill (LB) och Kenneth Forssell (V)anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
4. Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2016.
Allan Cederborg (M), Ingrid Olsson (C), Kristoffer Hansson (MP), Yvonne
Oscarsson (V), Irene Jonsson (S), Birgitta Backman (S), Anton Ring
Hedman (SD), Marit Holmstrand (S), Jonny Mill (LB) och Erik Nygren (M)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
5. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2016.
Tommy Borg (S) och Ulf Nyman (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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Dnr 00215/2017

Ljusdals kommuns revisionsberättelse år 2016
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda
förtroendevalda för verksamhetsåret 2016.
7. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda
för verksamhetsåret 2016.
Maud Jonsson (L), Peter Engdahl (S), Jan Hedlund (M) och Kristoffer
Hansson (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Revisorernas ordförande Roland Bäckman (S) presenterar revisionsberättelse
för verksamhetsåret 2016.
Årsredovisningen i Ljusdals kommun är upprättad utifrån kommunens
styrmodell och utgår från kommunens Vision. Förvaltningsberättelsen
innehåller en samlad kommunövergripande redovisning av samtliga mål,
indikatorer och mått. Revisorerna bedömer den finansiella måluppfyllelsen
som god medan verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som svag.
Årets resultat är positivt och uppgår till +4,1 miljoner kronor. Resultatet
medför en positiv avvikelse mot budget med ca 5,3 miljoner kronor. I
jämförelse med föregående år har verksamhetens nettokostnader ökat med
50 miljoner kronor. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information
som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Till protokollet noteras att Roland Bäckman (S) på grund av
valbarhetshinder inte deltagit i granskningen av omsorgsnämnden.
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§ 53 forts.

2017-04-24

Dnr 00215/2017

Ljusdals kommuns revisionsberättelse år 2016
Revisions- och ansvarsberedningen föreslår att kommunstyrelsen,
nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2016.
Beslutsunderlag
Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 18 april 2017
Revisionsberättelse 18 april 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisions- och
ansvarsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Revisorerna
Nämnderna
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§ 54

Dnr 00034/2016

Årsredovisning 2016 för Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns med följande justeringar i nämndernas egna
kapital:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

8 757 000 kronor
- 5 252 000 kronor
- 38 953 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för Ljusdals kommun
2016 för vidare beredning.
Eftersom kommunfullmäktige tidigare under dagens sammanträde beslutat
att återremittera ärendet "Förslag till tillägg i regelverk gällande nämndernas
egna kapital" kommer årsredovisningen justeras vad gäller nämndernas egna
kapital.
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), Kristoffer Hansson (MP) och Jonny Mill (LB).
Därefter inleds en fri, allmän debatt med enligt gängse debattregler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 96
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 3 april 2017
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 27
Omsorgsnämndens protokoll 15 februari 2017, § 23
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 februari 2017, § 21
Utbildningsnämndens protokoll 9 februari 2017, § 10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(53)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2017-04-24

Dnr 00034/2016

Årsredovisning 2016 för Ljusdals kommun
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna
årsredovisningen med justeringar i nämndernas egna kapital. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna
Förvaltningscheferna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

2017-04-24

Dnr 00098/2017

Årsredovisning 2016 för stiftelsen NärLjus
Kommunfullmäktige beslutar
1. Årsredovisningen godkänns.
2. Styrelse och vd beviljas ansvarsfrihet.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen NärLjus har överlämnat årsredovisning för 2016.
Lars Molin (M), Markus Evensson (S) och Yvonne Oscarsson (V) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2017, § 99
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 24 mars 2017
Årsredovisning
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
NärLjus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

2017-04-24

Dnr 00502/2012

Fastställande av föreskrifter om hantering av
hushållsavfall
Kommunfullmäktige beslutar
1. Föreskrifterna om hantering av hushållsavfall fastställs.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller för kommunen och en avfallsplan.
I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra
avfallshantering där kommuninvånare så långt som möjligt ges samma
rättvisa förutsättningar.
I varje kommuns skyldighet ingår att svara för att allt hushållsavfall samlas
in och transporteras till en behandlingsanläggning för att det ska
omhändertas på bästa möjliga sätt.
De regler som styr detta anges i dessa föreskrifter. I föreskrifterna delegeras
ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till att uppfylla mål
och regelverk.
Föreskrifterna kompletteras med råd och anvisningar. I dessa anges hur man
praktiskt går till väga för att uppfylla föreskrifternas intention samt ge en bra
arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av hushållsavfall.
I kraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft i
samband med att det nya insamlingssystemet införs områdesvis. Under
införandeperioden är både de tidigare och de nya föreskrifterna gällande i
kommunen. Vid ikraftträdande av nya föreskrifter upphör föreskrifter om
avfallshantering för Ljusdals kommun fastställda av kommunfullmäktige 28
september 2015 att gälla.
Beslut om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om
avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat
annat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56 forts.

2017-04-24

Dnr 00502/2012

Fastställande av föreskrifter om hantering av
hushållsavfall
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 74
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 32
Kommunledningskontorets skrivelse 24 februari 2017
Protokoll Ljusdal Renhållning AB 13 februari 2017, § 5
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 13 februari 2017
Samrådsredogörelse 13 februari 2017
Yrkanden
Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ljusdal Renhållning AB för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

2017-04-24

Dnr 00079/2017

Antagande av ny avfallstaxa
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ny avfallstaxa antas.
Sammanfattning av ärendet
Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen
och i kommunala föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun.
Kommunens renhållningsansvar verkställs av Ljusdals Renhållning AB som
ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska ägare av
fastighet inom kommunen betala avgifter enligt prisbilaga till
taxebestämmelserna.
Avfallstaxan som gäller från 1 januari 2014 gäller fram till dess att det nya
insamlingssystemet för hushålls möjliggörs för fastigheten, därefter gäller
dessa bestämmelser och den nya prisbilagan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 75
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 33
Kommunledningskontorets skrivelse 24 februari 2017
Protokoll Ljusdal Energikoncern 13 februari 2017
Avfallstaxa bestämmelser och prisbilaga 13 februari 201
Yrkanden
Lars Molin (M) och Markus Evensson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signatur
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§ 57 forts.

2017-04-24

Dnr 00079/2017

Antagande av ny avfallstaxa
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Ljusdals Renhållning AB för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

2017-04-24

Dnr 00080/2017

Inriktningsbeslut kring samverkan avfall Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ljusdal Renhållning AB får teckna samverkansavtal enligt
inriktningsbeslutet i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar till att
omhänderta hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och
nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners
invånare.
2. Fler kommuner än ovan kan ingå i samverkan på motsvarande grunder.
Sammanfattning av ärendet
Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamns kommuner med tillhörande
kommunägda bolag samt koncernen Gästrike Återvinnare (där Ekogas AB
ingår) önskar samverkan inom avfallsområdet i syfte att uppnå en bättre
miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål.
Med samverkan avses målsättningar i berörda kommuners avfallsplaner
bättre kunna uppnås.
Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta
hushållsavfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med
avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare.
Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer;
Bidra till att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella, regionala och lokala
miljömål samt mål i kommunernas avfallsplaner.
Avtalet ska över tid vara fördelaktigt för alla parter. Med fördelaktigt avses
sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljönytta och samhällsnytta.
Optimera utväxlingen på genomförda investeringar i kommunala
avfallsanläggningar.
Parterna ska verka för regional användning av biogas och biogödsel
Parterna ska verka för att klimatpåverkan av transporter för hushållsavfall
minimeras, bland annat genom miljövänliga bränslen och returtransporter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58 forts.

2017-04-24

Dnr 00080/2017

Inriktningsbeslut kring samverkan avfall Gävleborg
Parterna ska även bistå varandra, om det är nödvändigt, med kompetens och
stöd om det gynnar uppfyllande av kommunernas avfallsplaner.
Parterna ska arbeta för att delge kommuner och dess invånare information
som bidrar till att skapa ett väl källsorterat matavfall och förståelse för nyttan
med matavfallets omhändertagande.
Samverkan ska årligen utvärderas och återkopplas på lämpligt sätt.
Samverkan med andra kommuner ska stimuleras om det bidrar till att uppnå
ovanstående principer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 76
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 34
Kommunledningskontorets skrivelse 24 februari 2017
Protokoll Ljusdal Energikoncern 13 februari 2017
Inriktningsbeslut kring samverkan avfall i Gävleborg 13 februari 201
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
Ljusdal Renhållning AB för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

2017-04-24

Dnr 00057/2009

Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS - beslut
om antagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Planförslaget antas.
Sammanfattning av ärendet
LIS-planen syftar till att utreda strandskyddsintresset och att peka ut de
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som anses vara
lämpliga för en genomtänkt utbyggnad och landsbygdsutveckling. Syftet
med utpekandet av LIS-områden är att öka kommunens attraktionskraft
genom att i strandnära lägen långsiktigt främja den lokala samt regionala
utvecklingen, samtidigt som strandskyddets syften långsiktigt tillgodoses.
Uppdraget att ta fram ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan
gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen fattades av
kommunstyrelsen i maj 2009. I april 2015 beslutade kommunstyrelsen att
skicka det framtagna förslaget på samråd. Förslaget reviderades efter
inkomna synpunkter efter samrådet och ställdes sedan ut för granskning
under perioden 15 november 2016 till 1 februari 2017.
Efter granskningen har förslaget reviderats ytterligare och samtliga yttranden
finns sammanfattande och kommenterade i ett särskilt utlåtande. Förslaget
omfattar totalt 43 områden i 28 sjöar och vattendrag i hela kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 79
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 mars 2017, § 36
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 1 mars 2017
Antagandehandlingar 1 mars 2017

Justerandes signatur
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§ 59 forts.

2017-04-24

Dnr 00057/2009

Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS - beslut
om antagande
Yrkanden
Jonny Mill (LB), Olle Fack (C), Kenneth Forssell (V) och Maud Jonsson
(LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson (MP): Områdena 17, 18, 20 och
28 ska tas bort från LIS-planen.
Leif Hansen (-): Ärendet ska återremitteras så att texten "Fri passage ska
lämnas för att trygga att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden samt
ge goda livsvillkor för växt- och djurliv" ska skrivas in på alla 44 områden.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer
Hanssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande
Suf balanslista
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§ 60

2017-04-24

Dnr 00081/2017

Revidering av bolagsordning gällande § 13 för bolagen
i Ljusdal Energikoncern
Kommunfullmäktige beslutar
§ 13 tas bort ur bolagsordningarna för:
Ljusdal Energi AB
Ljusdal Elnät AB
Ljusnet AB
Ljusdal Energiföretag AB
Ljusdal Vatten AB
Ljusdal Renhållning AB.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdal Energikoncern önskar ta bort en paragraf i de olika företagens
bolagsordningar. Det gäller § 13 som handlar om firmateckning:
”Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två
personer i förening”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 86
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 35
Kommunledningskontorets skrivelse 24 februari 2017
Protokoll Ljusdal Energikoncern 14 februari 2017
Bolagsordning för Ljusdal Energiföretag AB
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Energibolagen

Justerandes signatur
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§ 61

2017-04-24

Dnr 00163/2017

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Redovisningen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej
färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per den 20 mars 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 91
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 mars 2017
Sammanställning 20 mars 2017
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

2017-04-24

Dnr 00205/2016

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individoch familjeomsorgen kvartal fyra 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande
individ- och familjeomsorgen för kvartal fyra 2016.
Av rapporteringen framgår att det finns ett gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj som beviljats den 26 februari
2016. Insatsen har inte verkställts då den kontaktfamilj som hittats inte
kändes bra enligt vårdnadshavaren. Ansökan har nu återtagits.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 88
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 37
Omsorgsnämndens protokoll 25 januari 2017, § 5
Beslutsexpediering
Akt
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§ 63

2017-04-24

Dnr 00206/2016

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för
äldreomsorgen och stöd och omsorg kvartal fyra 2016
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapportering av ej verkställda beslut gällande
äldreomsorgen och stöd och omsorg för fjärde kvartalet 2016.
För fjärde kvartalet fanns totalt tretton gynnande beslut som inte har
verkställts inom tre månader och som därför har rapporterats som ej
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sex rapporter rör verksamhetsområdet Äldreomsorg och insatsen vård- och
omsorgsboende, vobo.
Sju rapporter rör verksamhetsområdet Omsorger om personer med
funktionsnedsättning, SoL och LSS.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 mars 2017, § 89
Allmänna utskottets protokoll 7 mars 2017, § 38
Omsorgsnämndens protokoll 15 februari 2017, § 27
Beslutsexpediering
Akt
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§ 64

2017-04-24

Dnr 00142/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdalshem samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Erik Nygren (M)
Peter Engdahl (S)
Harald Noréus (L)
Oscar Jonsson (V)
Mostafa Touil (S)
2. Till ersättare väljs:
Roger Holt (LB)
Maj-Britt Tönners (C)
Else-Marie Andersson (KD)
Kjell Nilsson (S)
Sune Frost (MP)
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB
Ljusdalshem ska göras.
Valberedningens ordförande Allan Cederborg (M) presenterar
valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 1
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§ 64 forts.

2017-04-24

Dnr 00142/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdalshem samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister
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§ 65

2017-04-24

Dnr 00143/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdals Servicehus samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Erik Nygren (M)
Peter Engdahl (S)
Harald Noréus (L)
Oscar Jonsson (V)
Mostafa Touil (S)
2. Till ersättare väljs:
Roger Holt (LB)
Maj-Britt Tönners (C)
Else-Marie Andersson (KD)
Kjell Nilsson (S)
Sune Frost (MP)
3. Till ordförande väljs Erik Nygren (M).
4. Till vice ordförande väljs Peter Engdahl (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till AB Ljusdals
Servicehus ska göras.
Valberedningens ordförande Allan Cederborg (M) presenterar
valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 2
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§ 65 forts.

2017-04-24

Dnr 00143/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB
Ljusdals Servicehus samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
AB Ljusdalshem
Förtroendemannaregister
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§ 66

2017-04-24

Dnr 00145/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Elnät AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal Elnät
AB ska göras.
Valberedningens ordförande Allan Cederborg (M) presenterar
valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 7
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§ 66 forts.

2017-04-24

Dnr 00145/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Elnät AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Yrkanden
Markus Evensson (S): Samtliga valärenden som gäller bolagen i
Energikoncernen ska återremitteras.
Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons
yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster mot 15 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Ärendet ska
således avgöras vid dagens sammanträde.
Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M), Erik Nygren (M),
Jan Hedlund (M), Allan Cederborg (M), Björn Brink (C), Olle Fack (C), Ulf
Nyman (C), Ingrid Olsson (C), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson (V),
Kenneth Forssell (V), Jan Anders Eliasson (V), Stig Andersson (V), Harald
Noréus (L), Lars G Eriksson (SD), Mikael Olsson (SD), Stefan Andersson
(SD) och Lars Björkbom (KD) röstar Ja.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 66 forts.

2017-04-24

Dnr 00145/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Elnät AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Marit Holmstrand (S), Örjan Fridner (S), Per-Gunnar Larsson (S), Tommy
Borg (S), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Leif Persson (S), Irene
Jonsson (S), Vanja Isaksson (S), Mostafa Touil (S), Birgitta Ek (S), Birgitta
Backman (S), Leif Hansen (-), Kristoffer Hansson (MP) och Karin Jansson
(MP) röstar Nej.
Maud Jonsson (L) avstår från att rösta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservation
Leif Hansen (-)

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Elnät AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 67

2017-04-24

Dnr 00144/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energi AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Energi AB ska göras.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67 forts.

2017-04-24

Dnr 00144/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energi AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberednigens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservation
Leif Hansen (-)

Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Elnät AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

2017-04-24

Dnr 00146/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiföretag AB samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdals
Energiföretag AB ska göras.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68 forts.

2017-04-24

Dnr 00146/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiföretag AB samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Energiföretag AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

2017-04-24

Dnr 00147/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet
AB samt val av ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i Ljusnet AB ska
göras.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 5
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69 forts.

2017-04-24

Dnr 00147/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet
AB samt val av ordförande och vice ordförande från
bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusnet AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

2017-04-24

Dnr 00148/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Renhållning AB samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Renhållning AB ska göras.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70 forts.

2017-04-24

Dnr 00148/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Renhållning AB samt val av ordförande och vice
ordförande från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma
2018
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Renhållning AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

2017-04-24

Dnr 00149/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Vatten AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
Stig Andersson (V)
Kristoffer Kavallin (MP)
2. Till ersättare väljs:
Kjell Israelsson (M)
Bengt Nyström (L)
Marie Mill (LB)
Gunnar Eriksson (S)
Ove Schönning (S)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C).
4. Till vice ordförande väljs Örjan Fridner (S).
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till Ljusdal
Vatten AB ska göras.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 3
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71 forts.

2017-04-24

Dnr 00149/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Vatten AB samt val av ordförande och vice ordförande
från bolagsstämma 2017 till bolagsstämma 2018
Reservation
Leif Hansen (-)
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Ljusdal Vatten AB
Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

2017-04-24

Dnr 00214/2017

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal
Energiförsäljning AB från bolagsstämma 2017 till
bolagsstämma 2018. Val av ordförande och vice
ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
1. Till ledamöter väljs:
Björn Brink (C)
Örjan Fridner (S)
Jan Hedlund (M)
2. Till ersättare väljs:
Kristoffer Kavallin (MP)
Stig Andersson (V)
3. Till ordförande väljs Björn Brink (C)
Sammanfattning av ärendet
Val av ledamöter, ersättare och ordförande till Ljusdal Energiförsäljning AB
ska göras.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 19 april 2017, § 9
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till valberedningens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt, De valda
Ljusdal Energiförsäljning AB, Förtroendemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

2017-04-24

Dnr 00174/2017

Fyllnadsval av nämndeman efter Eva Björkbom (KD) till
och med 31 december 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Roger Kastman (KD) väljs till ny nämndeman.
Sammanfattning av ärendet
Eva Björkbom (KD) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid
Hudiksvalls Tingsrätt.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Lars Björkbom (KD): Roger Kastman (KD) väljs till ny nämndeman.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Björkboms
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Roger Kastman
Förtroendemannaregister
Hudiksvalls Tingsrätt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

2017-04-24

Dnr 00221/2017

Interpellation från Markus Evensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande gällande försäljning av
Gärdeåsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Lars Molin (M) gällande AB Ljusdalshems planer på försäljning
av bostadsområdet Gärdeåsen.
Markus Evensson (S) ställer följande frågor:
Hur har ägaren informerats om dessa planer?
Finns det något beslut hos ägaren att detta är en prioriterad fråga att driva en
utförsäljning?
När kommer ägaren att få ta del av all dokumentation gällande denna
försäljning?
På vilket sätt driver majoriteten i kommunen denna fråga om utförsäljning av
allmännyttan?
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden meddelar att eftersom klockan passerat 22:00 kommer svar på
interpellationen att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt
Markus Evensson
Lars Molin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2017-04-24

Dnr 00222/2017

Interpellation från Markus Evensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande om agerande från
Ljusdal Energi AB gällande byggnationer på Östernäs
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om agerande från Ljusdal Energi AB gällande byggnationer på
Östernäs.
Markus Evensson ställer följande frågor:
Vart tog ärendet vägen som jag lyfte på kommunstyrelsens allmänna utskott?
Har kommunstyrelsen tillsynsansvar över Ljusdal Energi AB diskuterats på
något politiskt sammanträde?
På vilket sätt har du informerat ägaren om de diskussioner som förts med
Ljusdal Energi AB?
Finns det protokollsutdrag på hur denna information har gått tillväga?
Hur mycket har och hur mycket kommer Ljusdal Energi AB ha investerat i
sin nya byggnad på Östernäs?
Vid vilken nivå tycker du att ägaren borde agera då våra bolag investerar
stora summor?
Ljusdal Energi AB har upphandlat och bygger en ny fastighet på Östernäs.
Ingår detta i deras uppdrag, givit av kommunfullmäktige, att göra på det här
viset?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75 forts.

2017-04-24

Dnr 00222/2017

Interpellation från Markus Evensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande om agerande från
Ljusdal Energi AB gällande byggnationer på Östernäs
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden meddelar att eftersom klockan passerat 22:00 kommer svar på
interpellationen att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Markus Evensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

2017-04-24

Dnr 00223/2017

Interpellation från Markus Evensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande gällande ridhuset i
Sjöbo
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Svar ska lämnas vid nästkommande sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Markus Evensson (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om ridhuset i Sjöbo.
Interpellationen skriver han:
I juni 2016 skrev jag och Kristoffer Hansson (MP) en skrivelse där vi bad
dig ta tag i frågan om det dåligt underhållna ridhuset i Sjöbo. Vi fick veta då
att det var läckage i taket och att underlagen var under all kritik.
Nu läser jag på kommunens hemsida och i den lokala tidningen att ni i
ledningen av kommunen tagit initiativ till att utreda ridhuset i Sjöbo och att
kommunchefen fått uppdraget att utreda.
Vilka initiativ tog du i juni ifjol då denna skrivelse från oppositionen inkom?
Vad är nytt idag eftersom kommunledningen agerar genom att försöka
påskina att man tar ett nytt grepp våren 2017?
En utredning av denna storlek borde diskuteras politiskt, vilka resurser
tänker du dig ska genomföra denna utredning?
På allmänna utskottet förra veckan beslutade vi att skicka en annan utredning
till kommunstyrelsen för beslut, alltså en utredning som behöver sådan tyngd
i beslutet håller naturligtvis en viss dignitet, vad är det som gör att en
utredning om att eventuellt bygga ett nytt ridhus inte behöver någon dignitet
i beslutet?

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 forts.

2017-04-24

Dnr 00223/2017

Interpellation från Markus Evensson (S) till
kommunstyrelsens ordförande gällande ridhuset i
Sjöbo
När vi gör skrivelser till kommunen så förutsätter vi att de behandlas
politiskt i något hänseende, detta är en i raden av många skrivelser som Lars
Molin (M) aldrig tar upp för behandling. När vi lyfter ärenden direkt på
sammanträden så behagar inte vissa ledamöter stanna på sammanträdet. På
vilket sätt ska vi i fortsättningen lyfta ärenden så att de verkligen blir
politiskt behandlade?
Propositionsordningar
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden meddelar att eftersom klockan passerat 22:00 kommer svar på
interpellationen att lämnas vid nästkommande sammanträde.

Beslutsexpediering
Akt
Lars Molin
Markus Evensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

2017-04-24

Dnr 00243/2017

Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden efter
Gunnar Persson (LB)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Birgitta Wennersten Holt (LB) väljs till ny ersättare i
överförmyndarnämnden.
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Gunnar Persson, ersättare i överförmyndarnämnden, har avlidit.
Fyllnadsval ska därför göras.
Yrkanden
Jonny Mill (LB): Birgitta Wennersten Holt (LB) väljs till ny ersättare i
överförmyndarnämnden.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Birgitta Wennersten Holt
Förtroendemannaregister
Överförmyndarnämnden
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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