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Datum

2019-12-16

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 16 december 2019 klockan 18:00-21:10

Beslutande

Ledamöter
Marit Holmstrand (S), Ordförande
Tommy Olsson (C), 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande
Stina Berg (M)
Maria Molin (M)
Pernilla Färlin (M)
Helena Brink (M) tjg ersättare
Kennet Hedman (M) tjg ersättare
Sören Görgård (C)
Ulf Nyman (C)
Gunilla Brink (C)
William Våhlberg (C) tjg ersättare
John Nyman (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Harald Noréus (L)
Roger Kastman (KD)
Markus Evensson (S)
Stina Bolin (S)
Tommy Borg (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Jenny Breslin (S)
Ove Schönning (S)
Bertil Asplund (S)
Iréne Jonsson (S)
Peter Engdahl (S)
Maria Fernmalm (S) jäv § 70
Gunnar Eriksson (S)
Ann Eriksson (S)
Nouh Baravi (S) tjg ersättare § 70
Yvonne Oscarsson (V)
Oscar Löfgren (V)
Ingela Gustavsson (V)
Lena Svahn (MP)
Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare
Per Andersson (SD)
Lars G Eriksson (SD)
Bodil Eriksson (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)
Fredrik Röjd (LB) tjg ersättare
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2019-12-16

Ersättare
Anna Korableva (S)
Ronney Olsson (V)
Pia Hedblom (V)
Karin Jansson (MP)

Övriga deltagare

Kommunchef Nicklas Bremefors § 170
Biträdande kommunchef Mikael Björk § 170
Administrativ chef Karin Höglund § 170

Justerare

Bertil Asplund (S) och Lars G Eriksson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 19 december 2019, § 15:00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Karin Höglund
Ordförande

Marit Holmstrand
Justerare

Bertil Asplund/ Lars G Eriksson
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Datum för anslags upprättande

2019-12-19

Datum för anslags nedtagande

2020-01-10

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.
Ordföranden informerar om den utställning som invigdes i kommunhusets entré strax före
kommunfullmäktiges sammanträde- Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år. 1918
beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt och från 1919 hade varje
kvinna och varje man en röst vardera i valen till kommun- och landstingsfullmäktige.
Utställningen berättar historien om beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som
innebar demokratins genombrott i Sverige. Utställningen skildrar engagerade medborgare
och politiker som formade vår demokrati. Utställningen visar också spännande exempel på
hur det gick till i Ljusdal, vår egen kommun.
Ordföranden lyfter fram två kvinnor som var de första att väljas in i Ljusdals
köpingfullmäktige:
1. Thekla Rehnström (1874-1930). Valdes som den första kvinnan in i november
1919.
2. Elna Gabrielsson (1888-1968). Valdes som den andra kvinnan under 1920.
Ordföranden tänder ett ljus för alla medborgare som på olika sätt lämnat oss under året
och uppmanar alla att tänka på dem och att komma ihåg att ta hand om oss själva och
varandra. Ordföranden läser en dikt av Alf Henriksson:
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar
sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 6 december 2019.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 6 december 2019 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i
laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda
två avsägelser och en interpellation får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Meddelanden
Ordföranden informerar om reglerna kring utgivare av kommunfullmäktiges
webbsändningar.
Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen Gävleborg har utsett Mats Markusson (SD) till ny
ledamot i kommunfullmäktige, Arima Bergstedt (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige, Kjell Nilsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige, Victoria Andersson (M)
till ny ersättare i kommunfullmäktige, Sven Persson (SD) till ny ledamot i
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kommunfullmäktige samt Karin Wallin-Hedman (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Allmänhetens frågestund
Therese Jonsson ställer följande frågor:
1. Inga konsekvensanalyser har lagts fram av utbildningsnämnden gällande beslutet
att stänga Hybo skola. Man vet alltså inget om hur beslutet kommer att påverka
barnen, lärarna eller skolorna dit barnen flyttas. Nämnden vet inte vad eventuell
besparing blir eller vad eventuell kostnadsökning på andra skolenheter blir då detta
inte är utrett ännu. Framförallt vet man inte hur barnen drabbas. Är det ansvarsfullt
att ta ett så stort beslut som att stänga en skola, när man vet så lite om vad det
innebär?
2. Om Hybo skola stängs så har utbildningsnämnden avsikt att även stänga Hybo
förskola och samordna med förskolor i Ämbarbo och Ljusdals tätort. Även
förskolorna i Ämbarbo finns det planer att stänga. Det finns stora risker i
trafiksäkerheten och arbetsmiljön i lägenheterna är undermålig, enligt ordförande i
nämnden. Som också hävdar att det bör byggas en större förskola i
Ämbarboområdet. Men man vet inte hur stor den ska vara, hur mycket det kommer
att kosta, hur lång tid det kommer att ta eller ens var eller om den ska byggas.
Detta då strukturer kring förskolorna inte ännu utretts. Man vet alltså inte ännu om
det är genomförbart att flytta förskolan i Hybo, och det kan också betyda att
förskolebarnen i Hybo kan behöva byta förskola mer än en gång i denna process av
just den anledningen att förskolorna inte utretts. Blir förskolan kvar i Hybo så
innebär det att det behöver anställas mer personal till förskolan, då den nu
samverkar i intraprenad med skolan. Är det verkligen rimligt att stänga skolan när
man inte vet vad som kommer hända med förskolan?
3. Utbildningsnämnden har nu en tillförordnad skolchef, Hybo skola har ingen
ordinarie rektor och stora delar av utbildningsnämnden har bytts ut senaste tiden.
Vad vi förstått så har det även varit höga sjuktal i nämnden. Det är högst
osannolikt att alla som nu röstat för förslaget om avveckling av Hybo skola har
varit helt insatta i ärendet och vad beslutet innebär. Dessutom mycket tvivelaktigt
att det funnits kontinuitet i processen. Är det då rimligt att fatta ett så stort beslut
som att stänga en skola när det varit så oordnat i nämnden?

Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) svarar på frågorna.
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Ledamöternas korta frågor
Kennet Hedman (M) frågar om styrelsen och företagen har lämnat NärLjus?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Bodil Eriksson (LB) undrar om samtliga förtroendevalda kommer att få utbildning om
jävs- och korruptionsreglerna?
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) frågar hur kommunfullmäktiges handlingar är tillgängliga för
allmänheten?
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
Kristoffer Kavallin (MP) efterfrågar barnens åsikter gällande nedläggningen av Hybo
skola?
Utbildningsnämndens ordförande Stina Bolin (S) svarar på frågan.
Yvonne Oscarsson (V) frågar om Ljusdals kommun kommer att delta i två kampanjer
anordnade av föreningen Håll Sverige Rent; Skräpplockardagarna och Hela Sverige
plockar skräp?
Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) svarar på frågan.
Maria Molin (M) efterfrågar reglerna gällande talartid, replik och genmäle.
Kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
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Innehållsförteckning
§ 170 Dnr 00349/2019

Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort.......................................... 8
§ 171 Dnr 00032/2018

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0) .............................................................. 11
§ 172 Dnr 00322/2019

Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020 ......................................... 13
§ 173 Dnr 00206/2019

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen andra och tredje
kvartalet 2019 ................................................................................................... 15
§ 174 Dnr 00369/2019

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever ............... 16
§ 175 Dnr 00368/2019

Medborgarförslag gällande placering av timmeromlastning i Ljusdals
kommun ............................................................................................................ 17
§ 176 Dnr 00376/2019

Interpellation från Yvonne Oscarsson (V) till kommunstyrelsens
ordförande Markus Evensson (S) gällande Arbetsförmedlingens
nedläggning i Ljusdal. Svar ............................................................................... 18
§ 177 Dnr 00380/2019

Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som
ledamot i omsorgsnämnden .............................................................................. 20
§ 178 Dnr 00381/2019

Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen .............................................................................................. 21
§ 179 Dnr 00382/2019

Avsägelse från John Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige ........................................................................................... 22
§ 180 Dnr 00383/2019

Avsägelse från Gunilla Brink (C) gällande uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige ........................................................................................... 23
§ 181 Dnr 00379/2019

Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe vid korsningen
Verkstadsskolevägen - Enbergsgatan ............................................................... 24
§ 182 Dnr 00392/2019

Avsägelse från Alexandra Dahlberg (L) gällande uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden. Fyllnadsval ......................................................... 25
§ 183 Dnr 00391/2019

Avsägelse från Göran Westh (S) gällande uppdraget som ledamot i
Syskonen Per och Anna Wallins fond ............................................................... 26
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Dnr 00349/2019

Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort
Kommunfullmäktige beslutar
1. Hybo skola och fritidshem avvecklas genom samordning med grundskolor
i Ljusdals tätort. Samordningen av skolverksamheten ska vara verkställd
till höstterminens start 2020.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har vid dess sammanträde den 14 november 2019
beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av Hybo
skola och fritidshem. Utbildningsnämnden driver på uppdrag av kommunfullmäktige ett omfattande omstruktureringsarbete vari de ska skapa
förutsättningar för en långsiktig och hållbar kvalitetshöjning av kommunens
skol- och förskoleverksamheter.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Utbildningsnämndens arbete för att
samordna dess verksamheter både avseende kvalitetshöjande åtgärder men
även i syfte att reducera den totala lokalytan och som en effekt av ovanstående minska sina kostnader. Vid ett beslut om avveckling av skolverksamheten i Hybo bör kommunstyrelsen ge Ljusdalshem AB i uppdrag att
utreda och föreslå fortsatt hantering av fastigheten kopplad till Hybo skola
och fritidshem.
Jäv
Maria Fernmalm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Nouh Baravi (S) tjänstgör i hennes ställe.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2019, § 225
Tjänsteskrivelse 20 november 2019
Utbildningsnämndens protokoll
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 7 november 2019
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Yrkanden
Stina Bolin (S), Lena Svahn (MP), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson
(V) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bodil Eriksson (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Lars G Eriksson (SD),
Fredrik Röjd (LB) och Roger Kastman (KD): Kommunstyrelsens förslag ska
avslås.
Helena Brink (M): I första hand ska ärendet återremitteras i syfte att ta fram
konsekvensanalyser och handlingsplaner. Hybo skola ska ingå i utredningen
av hela kommunens skolstruktur innan beslut fatattas. I andra hand ska
kommunstyrelsens förslag avslås.
Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Helena Brinks
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för att avslå yrkandet om återremiss, Nej-röst för att bifalla yrkandet
om återremiss.
Omröstningsresultat 1
Med 26 Ja-röster mot 12 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att
avslå yrkandet om återremiss. Ärendet ska således avgöras idag.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand
(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S),
Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Sören Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), William
Våhlberg (C), John Nyman (C), Maud Jonsson (C), Harald Noréus (L),
Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V) och Lena
Svahn (MP) röstar Ja.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M),
Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB),
Fredrik Röjd (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Lars G
Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej.
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Propositionsordning 2
Ordföranden ställer Stina Bolins m fl yrkande mot Bodil Erikssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Stina Bolins m
fl yrkande.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för Stina Bolins m fl yrkande, Nej-röst för Bodil Erikssons m fl
yrkande.
Omröstningsresultat 2
Med 26 Ja-röster mot 12 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att
bifalla Stina Bolins m fl yrkande.
Markus Evensson (S), Stina Bolin (S), Tommy Borg (S), Marit Holmstrand
(S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Peter Engdahl (S),
Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Nouh Baravi (S), Sören Görgård
(C), Ulf Nyman (C), Gunilla Brink (C), Tommy Olsson (C), William
Våhlberg (C), John Nyman (C), Maud Jonsson (C), Harald Noréus (L),
Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela Gustavsson (V) och Lena
Svahn (MP) röstar Ja.
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M),
Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB),
Fredrik Röjd (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Lars G
Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej.
Reservationer
Stina Berg (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin (M), Helena Brink (M),
Kennet Hedman (M), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström (LB),
Fredrik Röjd (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Lars G
Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Utbildningsnämnden för verkställande
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Dnr 00032/2018

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0)
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap
4§ miljöbalken tillstyrks.
Sammanfattning av ärendet
Kölvallen Vind AB har hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Dalarnas län ansökt om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftverk
inom vindkraftspark Kölvallen, cirka tio kilometer norr om Los och sju
kilometer söder om Kårböle i Ljusdals kommun. Ansökan omfattar upp till
47 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 220 meter med tillhörande
infrastruktur i form av väg-, fiber- och kabelteknik, teknikbyggnader,
kranplaner och uppställningsytor.
Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län överlämnade i mars 2019
ansökningshandlingarna om tillståndsansökan för vindkraftpark Kölvallen i
Ljusdals kommun för att ge kommunen möjlighet att lämna synpunkter
angående behovet av kompletteringar till ansökan.
Synpunkterna framfördes till miljöprövningsdelegationen i ett yttrande i
mars 2019. Kommunen ska nu lämna sitt yttrande på ansökan i sin helhet.
Kommunen ska, om inga ytterligare synpunkter på ansökan läggs fram,
tillstyrka ansökan eller inte tillstyrka genom att utnyttja det så kallade
kommunala vetot.
Enligt riktlinjer i kommunens vindkraftsplan ska etableringar utanför de i
planen utpekade områdena behandlas restriktivt. ” Vindkraftsutbyggnader
bör koncentreras till de platser som pekas ut i denna plan. Kommunen
kommer att vara restriktiv mot ansökningar som berör andra områden än de
utpekade” (Vindkraftsplan för Ljusdals kommun 2012).
Samhällsservicenämnden föreslår 23 oktober 2019, § 143:
Ansökan om vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun enligt 16 kap 4§
miljöbalken tillstyrks.
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Tillstånd för vindkraftverk placerade utanför område utpekat i vindkraftsplan
beviljas inte.
Kommunstyrelsen föreslår 27 november 2019, § 232 att ansökan tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2019, § 232
Samhällsservicenämndens protokoll 23 oktober 2019, § 143
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2019
Karta över vindkraftsplaceringar
Diverse bilagor
Yrkanden
Markus Evensson (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn (MP), Yvonne
Oscarsson (V), Jenny Breslin (S), Bertil Asplund (S), Kennet Hedman (M),
Stina Berg (M), Kristoffer Kavallin (MP) och Jenny Breslin (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Harald Noréus (L), Marie-Louise Hellström (LB) och Fredrik Röjd (LB):
Ansökan avstyrks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla Markus Evenssons m fl yrkande.
Reservationer
Harald Noréus (L), Maud Jonsson (L), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise
Hellström (LB) och Fredrik Röjd (LB) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för kännedom
Miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län
Kölvallen Vind AB för kännedom
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Dnr 00322/2019
ADM. 2019.21

Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förslag till ny taxemodell för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i cirkulär 19:4 meddelat
landets samtliga lokala tillsynsmyndigheter om de konsekvenser EU:s nya
kontrollförordning som träder i kraft 14 dec 2019 får för kommunerna
initialt.
För att säkerställa att samhällsservicenämnden kan finansiera livsmedelskontrollen genom avgifter efter årsskiftet, behöver kommun fullmäktige
besluta om nya taxebestämmelser som överensstämmer med begreppen i
kontrollförordningen. Utan den nya taxan kommer nämnden sakna
finansieringsmöjligheter av offentlig kontroll från och med januari 2020.
SKL har utarbetat ett förslag till ny taxa för livsmedelskontroll. Taxans
timavgift har korrigerats till den timavgift som nämnden har beslutat om,
tidigare under hösten (4 augusti 2019, § 109).
Miljöenheten vill redan nu informera om att SKL ser behov av ytterligare
förändring av taxan redan under hösten 2020.
Kommunstyrelsen föreslår 27 november 2019, § 220 att förslag till ny
taxemodell för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2019, § 220
Samhällsservicenämndens protokoll
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 oktober 2019
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen i Ljusdals kommun
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Yrkanden
Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Protokollsanteckning
Det antecknas till protokollet att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
från och med 27 november 2019 heter Sveriges Kommuner och Regioner
(SKL)

Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden för verkställande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 173

Datum

2019-12-16

Dnr 00206/2019

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen
andra och tredje kvartalet 2019
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda
beslut för individ- och familjeomsorgen gällande andra och tredje kvartalet
2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 27 november 2019, § 229
Tjänsteskrivelse 20 november
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 22 november 2019, § 232
Tjänsteskrivelse 24 september 2019
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll
Tjänsteskrivelse
Yrkanden
Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 174

Datum

2019-12-16

Dnr 00369/2019

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola
och dess elever
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever har
lämnats till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 28 november 2019
Propositionsordning
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 175

Datum

2019-12-16

Dnr 00368/2019

Medborgarförslag gällande placering av
timmeromlastning i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande placering av timmeromlastningen i Ljusdals
kommun har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att
timmeromlastningen skulle ligga närmare skogen, t e x i Fågelsjö, för att
utnyttja Inlandsbanan för transport av virket.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 27 november 2019
Propositionsordning
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 176

Datum

2019-12-16

Dnr 00376/2019

Interpellation från Yvonne Oscarsson (V) till
kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S)
gällande Arbetsförmedlingens nedläggning i Ljusdal.
Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Interpellationen får framställas.
2. Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande gällande arbetsförmedlingens nedläggning i Ljusdal.
Yvonne Oscarsson ställer följande frågor:


Vilka åtgärder avses att tas för att förhindra total nedläggning av
Arbetsförmedlingens lokalkontor i kommunen?



Vilka tänkbara konsekvenser kommer nedläggningen få för
kommunen?



Vad är Triadens plan för att hantera arbetsmarknadsfrågorna när
Arbetsförmedlingen lägger ner i kommunen?

Kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson har svarat på
interpellationen:


Justerandes signatur

Det har aldrig varit på tal om en total nedläggning av
arbetsförmedlingen i Ljusdal. Vi har haft kontakt med ansvarig
minister, regionchefer och övriga kommuner och region i denna
viktiga fråga.

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2019-12-16



De samhällskonsekvenser som blir efter en delvis nedläggning av
Arbetsförmedlingen är väldigt svårt att sia om. Det kommer att
drabba de som står utanför arbetsmarknaden, nyanlända, arbetslösa
och till viss del företagarna som behöver kompetensförsörjning.



Nu vet vi inte konsekvenserna ännu av neddragningen av
Arbetsförmedlingen men det finns en utredning på regeringsnivå om
hur och vilka delar av arbetsförmedlingens arbete som skulle kunna
tas över av kommuner.

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Yvonne Oscarsson (V),
Markus Evensson (S), Harald Noréus (L) och Helena Brink (M).
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får framställas.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 177

Datum

2019-12-16

Dnr 00380/2019

Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande
uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. Susanne Samuelsson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i omsorgsnämnden.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Susanne Samuelsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Susanne Samuelsson kan beviljas
entledigande från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Susanne Samuelsson
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 178

Datum

2019-12-16

Dnr 00381/2019

Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ulf Nyman (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Nyman (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Ulf Nyman kan beviljas entledigande
från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Ulf Nyman
Förtroendemannaregister
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 179

Datum

2019-12-16

Dnr 00382/2019

Avsägelse från John Nyman (C) gällande uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. John Nyman (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
John Nyman (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om John Nyman kan beviljas entledigande
från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ulf Nyman
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Länsstyrelsen
Ulrica Svärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 180

Datum

2019-12-16

Dnr 00383/2019

Avsägelse från Gunilla Brink (C) gällande uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Gunilla Brink (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Gunilla Brink (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Gunilla Brink kan beviljas entledigande
från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Gunilla Brink
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Länsstyrelsen
Ulrica Svärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 181

Datum

2019-12-16

Dnr 00379/2019

Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe
vid korsningen Verkstadsskolevägen - Enbergsgatan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om övergångsställe vid korsningen
Verkstadsskolevägen- Enbergsgatan har lämnats till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 5 december 2019
Propositionsordning
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till
samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 182

Datum

2019-12-16

Dnr 00392/2019

Avsägelse från Alexandra Dahlberg (L) gällande
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Alexandra Dahlberg (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Susanne Blomqvist (L) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Alexandra Dahlberg (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i omsorgsnämnden.
Yrkanden
Maud Jonsson (L): Susanne Blomqvist (L) väljs till ny ersättare i
omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Alexandra Dahlberg kan entledigas från
sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Omsorgsnämnden
Alexandra Dahlberg
Susanne Blomqvist
Förtroendemannaregister
Löneenheten
Ulrica Svärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 183

Datum

2019-12-16

Dnr 00391/2019

Avsägelse från Göran Westh (S) gällande uppdraget
som ledamot i Syskonen Per och Anna Wallins fond
Kommunfullmäktige beslutar
1. Göran Westh (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Fyllnadsval sker vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Göran Westh (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i syskonen Per och
Anna Wallins fond.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om Göran Westh kan entledigas från sitt
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Protokollsanteckning
Enligt stadgarna för fonden ska stiftelsens styrelse bestå av tre ledamöter
bosatta i Färila socken. Av ledamöterna väljs två av Ljusdals
kommunfullmäktige. Såsom tredje ledamot ingår i styrelsen kyrkoherden i
Färila församling eller den präst i Färila församling som kyrkoherden utser i
sitt ställe.
Vid de senaste valen har endast en ledamot valts av Ljusdals
kommunfullmäktige.

Beslutsexpediering
Akt
Göran Westh
Förtreondemannaregister

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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