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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 13 december 2021 klockan 18:00-22:05 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Hanna Görgård (C) deltar digitalt 

Sören Görgård (C) deltar digitalt 

Solange Nordh (C) deltar digitalt 

William Våhlberg (C) deltar digitalt 

Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 

Maud Jonsson (L) deltar digitalt 

Suzanne Blomqvist (L) tjg ersättare 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Stina Michelson (S) deltar digitalt 

Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Nouh Baravi (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Kjell Nilsson (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (-) deltar digitalt 

Lena Svahn (-) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Sven Persson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Jens Furuskog (SD) tjg ersättare deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt  

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 
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 Ersättare 

Kristoffer Kavallin (MP) deltar digitalt 

 

Övriga deltagare Ekonomichef Eric Carlsson § 166 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Ove Schönning och Jonas Rask-Samuelsson 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-12-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 165-179 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Ove Schönning och Jonas Rask-Samuelsson   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Datum för anslags upprättande 2021-12-20 

Datum för anslags nedtagande 2022-01-11 

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 3 december 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 3 december 2021 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 anmäld 

avsägelser och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden  

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Kjell Israelsson (M), Desireé Eriksson 

(M), Magnus Nyholm (SD), Jens Furuskog (SD) och Anna-Karin Zachrisson (C) till 

ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Tobias Hällgren-Ersgård (SD) 

till ledamot i kommunfullmäktige. Valen gäller t o m 14 oktober 2022.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Maria Molin (M) frågar om det finns hemlösa i Ljusdal och vad kommunen gör för att 

hjälpa dem? 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om beräkningsmodell vid besparingar i 

facknämnderna. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit  Holmstrand (S) svarar på frågan.
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Innehållsförteckning 

§ 165 Dnr 00417/2021 
Avsägelse från Bodil Eriksson (LB) gällande uppdragen som ledamot 
i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice 
ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor. Fyllnadsval ................................... 6 

§ 166 Dnr 00335/2021 
Ekonomistyrningsregler ....................................................................................... 7 

§ 167 Dnr 00361/2021 
Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb ...................................................... 10 

§ 168 Dnr 00237/2021 
Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om investeringslån 
med syfte att utveckla verksamheten och säkra framtiden vid 
Ljusdalsbygdens museum ................................................................................. 12 

§ 169 Dnr 00334/2021 
Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen ............................................... 14 

§ 170 Dnr 00336/2021 
Inköpspolicy ...................................................................................................... 16 

§ 171 Dnr 00212/2021 
Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet enligt livsmedelslagen .................................................................... 18 

§ 172 Dnr 00215/2021 
Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022 ................................................................ 20 

§ 173 Dnr 00425/2021 
Avsägelse från Astrid Edlund (LB) gällande uppdragen som ersättare 
i kommunfullmäktige samt som ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden. Fyllnadsval .............................................................................. 22 

§ 174 Dnr 00423/2021 
Avsägelse från Lennart Brolin (M) gällande uppdraget som ersättare i 
Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd. Fyllnadsval ...................... 23 

§ 175 Dnr 00431/2021 
Avsägelse från My Ovesdotter Hillbom (L) gällande uppdraget som 
ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden ............................................... 24 

§ 176 Dnr 00172/2017 
Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi. Svar ............................. 25 

§ 177 Dnr 00234/2021 
Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av kommunens 
skogspolicy. Svar .............................................................................................. 27 

§ 178 Dnr 00422/2021 
Medborgarförslag gällande gatuförsäljning på Riotorget i Ljusdal ..................... 30 

§ 179 Dnr 00421/2021 
Medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och Storhaga 
utmed väg 83 .................................................................................................... 31 
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§ 165 Dnr 00417/2021  

Avsägelse från Bodil Eriksson (LB) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i Rådet för 
funktionshinderfrågor. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Bodil Eriksson (LB) entledigas från sina uppdrag.  

 

2.  Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

4.  Val av 1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor sker i 

 kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i 

Rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Länsstyrelsen, Förtroendemannaregister, Kommunstyrelsen, 

Löneenheten, Systemadministratör Ciceron 

 

Kf 20211217 för digital justering
(Signerat, SHA-256 7186B369E42BE465775B9CC2742497563F3395017088A09204E96F2FB8571F28)

Sida 6 av 32



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

7(31) 

Datum 

2021-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 166 Dnr 00335/2021  

Ekonomistyrningsregler 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 

 

2.  Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 

 

3.  Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 

 nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av 

kommunfullmäktige 2014.  

 

Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 

uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 

revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 

utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 

processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 

 

Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 

jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 

ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 

kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 

resursutnyttjandet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 

att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 

ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 199 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 november 2021 

Förslag till nya ekonomistyrningsregler 10 november 2021 

Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), 

Jonas Rask-Samuelsson (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (-), Yvonne 

Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (-), Lars G Eriksson (SD), Sören Görgård 

(C), Kennet Hedman (M) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrel-

sens förslag.  

 

Làszló Gönczi (MP) i egenskap av omsorgsnämndens ordförande: Ärendet 

ska i första hand återremitteras.  

 

I andra hand yrkas att 

 

1. Under stycket Hållbar budget: "Vid svårigheter att upprätta 

budgeterad reserv behöver kommunstyrelsens rörelsekapital 

övervägas som reserv". 

 

2. Under stycket Budgetdialog: "Nämnderna ska yttra sig gällande 

kommunfullmäktiges budgetbeslut senast sista april förutom valår då 

detta datum kan senareläggas." 

 

3. Under stycket Politiskt budgetarbete: "Nämnderna ska alltid leva upp 

till lagars och förordningars krav." 

 

4. Under stycket Tilläggsanslag: "Tilläggsanslag till fastställd 

driftbudget bör endast förekomma då förändrade förutsättningar inte 

istället kan klaras genom omdisponering av tilldelade medel. 

Undantag från detta kan medges med utgångspunkt från kommunens 

helhetsekonomiska situation." 

 

5. Under stycket Tillgångar, skulder och eget kapital: Meningen 

"Kommunens likvida medel ska placeras så att högsta möjliga 

avkastning uppnås" ska ersättas med meningen "Kommunens likvida 

medel ska placeras med största möjliga sociala och ekonomiska 

hänsyn." 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag gällande Helhetssyn. 

 

Jonas Rask-Samuelsson (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (-), Kristoffer 

Hansson (-), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M) och 

Marit Holmstrand (S): Avslag på László Gönczis yrkande om återremiss.  

 

Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M) och Marit 

Holmstrand (S): Avslag på László Gönczis övriga yrkanden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande nummer 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande nummer 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande nummer 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande nummer 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande nummer 5. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Samtliga förvaltningar och nämnder (beslut och regler)    
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§ 167 Dnr 00361/2021  

Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 

 465 000 kronor avskrivs. 

 

2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 

 anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där kostnaden 

 bokförs.  

 

3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 

 framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 

 uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 

 avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 

föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 

kronor. 

 

Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 

kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 

fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 

 

Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 

villkoren för elitserielicens efter årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 200 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Lars G Eriksson 

(SD), Maud Jonsson (L) och Kennet Hedman (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten för verkställande 

Ljusdals bandyklubb 

Samhällsservicenämnden 
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§ 168 Dnr 00237/2021  

Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om 
investeringslån med syfte att utveckla verksamheten 
och säkra framtiden vid Ljusdalsbygdens museum 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 

 800 000 kronor avskrivs. 

 

2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 

 

3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 

 rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden

 där kostnaden bokförs.          

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 

investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 

Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 

Ljusdalsbygdens museum. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 

med god ekonomisk hushållning.  

 

Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-

varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 

800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 

uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 

mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 

avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 

december 2021.       

 

Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 

samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 

 

Kf 20211217 för digital justering
(Signerat, SHA-256 7186B369E42BE465775B9CC2742497563F3395017088A09204E96F2FB8571F28)

Sida 12 av 32



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

13(31) 

Datum 

2021-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 

genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 

om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 

sådana utrymmen. 

 

Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 

material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 201 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 130 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 

Samarbetsavtal 27 oktober 2021 

Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 

Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) 

och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutexpediering 

Akt 

Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 

Kommunchefen för undertecknande av samarbetsavtal 

Ekonomienheten för verkställande 

Samhällsservicenämnden  
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§ 169 Dnr 00334/2021  

Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 

tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  

 

Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 

tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 

beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  

 

Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 

arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 

tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 

tilläggsavtalen införs. 

 

Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 

huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 

arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 202 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 

Bilaga A 28 oktober 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-) och Jonas Rask- Samuelsson (C): Bifall till kommun-

styrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Bolaget 

Kommunchefen för undertecknande     
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§ 170 Dnr 00336/2021  

Inköpspolicy 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 

 

2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 

 upphandling.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  

 

Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 

tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 

är en del av inköpsprocessen.  

 

Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 

omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 

Inköpssamverkan Mitt. 

 

I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 

områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 

upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 

antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för inköp och upphandling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 203 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 

Inköpspolicy 28 oktober 2021 

Yrkanden 

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

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutexpediering 

Akt 

Ekonomi- och inköpsavdelningen för verkställande     

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 171 Dnr 00212/2021  

Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 

 

2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal 

 verksamhet (PKV). 

 

3.  Taxan börjar gälla 1 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 

riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 

beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 

(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  

 

Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 

livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 

verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 

arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 

efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 

trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 

förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 

2023.  

 

I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 

införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 

taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 

brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 

som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 

blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 

och resurser.  

 

Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 

följande: 
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Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 

VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 

Söderhamn   2023 

Gävle   2024 

Ovanåker   Ej beslutat 

Bollnäs   Ej beslutat 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 211 

Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 151 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 

Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande   

Författningssamling   
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§ 172 Dnr 00215/2021  

Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

 antas. 

 

2.  Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 

erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 

område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 

dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 

som föreslogs för avgiftsklasserna.  

 

24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 

bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-

förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 

behövde uppdateras.  

 

SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 

med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 

Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 

med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 

denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 

uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 

antas i kommunfullmäktige.  

 

Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 

med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 

att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 

samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  

kommuntillhörighet.  

 

Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 

verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 

skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 
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in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 

intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 

nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 

koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 

administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 

nedskrivning kommer att behöva fattas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 212 

Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 152 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 

Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 

Författningssamling     
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§ 173 Dnr 00425/2021  

Avsägelse från Astrid Edlund (LB) gällande uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare 
i arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Astrid Edlund (LB) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

 

2.  Torsten Hellström (LB) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och 

 socialnämnden. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Astrid Edlund (LB) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB): Torsten Hellström (LB) väljs till ny ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

Beslutsexpediering 

Akt, Länsstyrelsen 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  

Systemadministratör Ciceron 

Astrid Edlund, Torsten Hellström     
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§ 174 Dnr 00423/2021  

Avsägelse från Lennart Brolin (M) gällande uppdraget 
som ersättare i Gemensam nämnd för Hjälpmedel och 
FoU Välfärd. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Lennart Brolin (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2.  Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i Gemensam nämnd för 

 Hjälpmedel och FoU Välfärd.  

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Brolin (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Pernilla Färlin (M): Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i Gemensam 

nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Systemadministratör Ciceron 

Löneenheten  

Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd 

Lennart Brolin, Kennet Hedman     
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§ 175 Dnr 00431/2021  

Avsägelse från My Ovesdotter Hillbom (L) gällande 
uppdraget som ersättare i Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  My Ovesdotter Hillbom (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2.  Helena Brink (L) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads-och 

 socialnämnden. 

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

My Ovesdotter Hillbom (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (LB): Helena Brink (L) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 

och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

My Ovesdotter Hillbom, Helena Brink 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Löneenheten 

Förtroendemannaregister 

Systemadministratör Ciceron      

 

Kf 20211217 för digital justering
(Signerat, SHA-256 7186B369E42BE465775B9CC2742497563F3395017088A09204E96F2FB8571F28)

Sida 24 av 32



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

25(31) 

Datum 

2021-12-13 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 00172/2017  

Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.       

Sammanfattning av ärendet 

Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 

föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 

Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 

invånare och besökare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  

 

IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 

surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-

leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 

publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 

och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 

vara avlyssnade. 

 

IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 

det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 

driva det publika nätverket i tre år. 

 

IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 

             

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 

övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 

surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  

 

De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 

ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 

säkerhetsfrågor.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 205 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 133 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 

Motion 23 mars 2017 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson      
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§ 177 Dnr 00234/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 

skogspolicy. 

 

I motionen yrkar hon 

 

• att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 

 strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 

 inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, inklusive 

 civilsamhälle. 

• att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 

 värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 

• att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till dess att 

 nya styrdokument tagits fram. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 

tjänsteman. 

 

Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 

skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 

Motionen anses i övrigt besvarad.      

 

I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 

 

Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 

och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 
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Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 

för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 

att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 

 

Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 

en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 

måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 

 

Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 

nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 

 

Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 

således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 

följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 

som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 

Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 

 

Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 

gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 

på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 

skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 

skogsbruk. 

 

Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 

nya styrdokument tagits fram. 

 

Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 

med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 

På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 

av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          

 

Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att 

kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals 

kommuns skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella 

revideringar.  

 

Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 

besvarad. 

 

Arbetsutskottet föreslår 9 november 2021, § 134 att motionen ska anses 

besvarad.  
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Kommunstyrelsen föreslår 25 november 2021, § 207 att motionen anses 

besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 207 

Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 134 

Förslag till beslut 28 oktober 2021 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 

Motion 2 juni 2021 

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): Motionen bifalles.  

 

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

 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson (SD) och Marie-

Louise Hellström (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Maud Jonsson (L) och Susanne Blomqvist (L) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 178 Dnr 00422/2021  

Medborgarförslag gällande gatuförsäljning på Riotorget 
i Ljusdal 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om gatuförsäljning på Riotorget har lämnats till 

kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att man borde tillåta gatu-

försäljning på Riotorget. Det skulle se trevligt ut och försäljare skulle gynnas 

av den öppna ytan mot genomfartstrafiken. Postplan ligger avsides men på 

Riotorget är det mycket folk i farten.     

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.       

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för verkställande     
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§ 179 Dnr 00421/2021  

Medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och 
Storhaga utmed väg 83 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och Storhaga utmed 

väg 83 har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att det 

finns en gång/cykel-ficka utmed vägen och den används flitigt av barn och 

vuxna men saknar belysning. Förslagsställaren skriver att el borde finnas på 

platsen eftersom det finns en upplyst vägskylt på platsen. 

 

Kommunen borde i samarbete med Trafikverket, som äger vägen, driva 

projektet.     

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till samhälls-

servicenämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.       

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 3 december 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 3 december 2021 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 anmäld 


avsägelser och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden  


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen utsett Kjell Israelsson (M), Desireé Eriksson 


(M), Magnus Nyholm (SD), Jens Furuskog (SD) och Anna-Karin Zachrisson (C) till 


ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Tobias Hällgren-Ersgård (SD) 


till ledamot i kommunfullmäktige. Valen gäller t o m 14 oktober 2022.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Maria Molin (M) frågar om det finns hemlösa i Ljusdal och vad kommunen gör för att 


hjälpa dem? 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) svarar på frågan. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om beräkningsmodell vid besparingar i 


facknämnderna. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit  Holmstrand (S) svarar på frågan.
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§ 165 Dnr 00417/2021  


Avsägelse från Bodil Eriksson (LB) gällande uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i Rådet för 
funktionshinderfrågor. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Bodil Eriksson (LB) entledigas från sina uppdrag.  


 


2.  Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


 


4.  Val av 1:e vice ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor sker i 


 kommunstyrelsen.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 


kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande i 


Rådet för funktionshinderfrågor. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Jonny Mill (LB): Marie-Louise Hellström (LB) väljs till ny ersättare i 


kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Länsstyrelsen, Förtroendemannaregister, Kommunstyrelsen, 


Löneenheten, Systemadministratör Ciceron 
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§ 166 Dnr 00335/2021  


Ekonomistyrningsregler 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ekonomistyrningsregler för Ljusdals kommun antas. 


 


2.  Reglerna gäller från och med 1 januari 2022. 


 


3.  Plan för budget och budgetuppföljning samt regelverk angående 


 nämndernas egna kapital upphävs vid samma tidpunkt.  


Sammanfattning av ärendet 


Nuvarande ekonomistyrningsregler för kommunen antogs av 


kommunfullmäktige 2014.  


 


Mot bakgrund av många års bristande budgetföljsamhet har det med tiden 


uppstått behov av en översyn av ekonomiregler och ekonomiprocesser. Även 


revisionen har uttryckt kritik av kommunens ekonomistyrning utifrån 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  


 


Översynen har resulterat i förslag om uppdatering, förtydligande och 


utveckling av reglerna i syfte att förenkla, effektivisera och stärka upp 


processerna kring styrning och uppföljning av ekonomi. 


 


Förslaget till nya ekonomistyrningsregler innehåller 17 större förändringar 


jämfört med nuvarande ekonomistyrningsregler. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att föreliggande förslag till nya 


ekonomistyrningsregler ökar förutsättningarna för att skapa effektivitet i 


kommunens ekonomiska planering och uppföljning samt i det samlade 


resursutnyttjandet.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att nya ekonomistyrningsregler antas, 


att de börjar gälla från och med 1 januari 2022 samt att nuvarande 


ekonomistyrningsregler upphävs vid samma tidpunkt.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 199 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 november 2021 


Förslag till nya ekonomistyrningsregler 10 november 2021 


Nuvarande regler: Plan för budget och uppföljning 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Jonny Mill (LB), 


Jonas Rask-Samuelsson (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (-), Yvonne 


Oscarsson (V), Kristoffer Hansson (-), Lars G Eriksson (SD), Sören Görgård 


(C), Kennet Hedman (M) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrel-


sens förslag.  


 


Làszló Gönczi (MP) i egenskap av omsorgsnämndens ordförande: Ärendet 


ska i första hand återremitteras.  


 


I andra hand yrkas att 


 


1. Under stycket Hållbar budget: "Vid svårigheter att upprätta 


budgeterad reserv behöver kommunstyrelsens rörelsekapital 


övervägas som reserv". 


 


2. Under stycket Budgetdialog: "Nämnderna ska yttra sig gällande 


kommunfullmäktiges budgetbeslut senast sista april förutom valår då 


detta datum kan senareläggas." 


 


3. Under stycket Politiskt budgetarbete: "Nämnderna ska alltid leva upp 


till lagars och förordningars krav." 


 


4. Under stycket Tilläggsanslag: "Tilläggsanslag till fastställd 


driftbudget bör endast förekomma då förändrade förutsättningar inte 


istället kan klaras genom omdisponering av tilldelade medel. 


Undantag från detta kan medges med utgångspunkt från kommunens 


helhetsekonomiska situation." 


 


5. Under stycket Tillgångar, skulder och eget kapital: Meningen 


"Kommunens likvida medel ska placeras så att högsta möjliga 


avkastning uppnås" ska ersättas med meningen "Kommunens likvida 


medel ska placeras med största möjliga sociala och ekonomiska 


hänsyn." 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag gällande Helhetssyn. 


 


Jonas Rask-Samuelsson (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (-), Kristoffer 


Hansson (-), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M) och 


Marit Holmstrand (S): Avslag på László Gönczis yrkande om återremiss.  


 


Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Kennet Hedman (M) och Marit 


Holmstrand (S): Avslag på László Gönczis övriga yrkanden. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande nummer 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande nummer 2. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande nummer 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande nummer 4. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande nummer 5. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner 


att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Ekonomienheten 


Samtliga förvaltningar och nämnder (beslut och regler)    


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


10(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 167 Dnr 00361/2021  


Avskrivning av fordran Ljusdals bandyklubb 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fordran på hyror för Ljusdals Bandyklubb per 31 december 2021 med 


 465 000 kronor avskrivs. 


 


2. Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av rörelsekapital och 


 anslås som en tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden där kostnaden 


 bokförs.  


 


3. Ljusdals kommuns sponsring av Ljusdals Bandyklubbs verksamhet 


 framgent villkoras med att verksamheten ska ha en sund ekonomi, 


 uppfylla kommunens sponsringspolicy samt att planhyran betalas enligt 


 avtal.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals Bandyklubb har inkommit med en anhållan om efterställning av 


föreningens beräknade hyresskuld per 31 december 2021 med 465 000 


kronor. 


 


Orsaken till den föreslagna åtgärden är dels en längre tids diskussioner med 


kommunen om nedsättning av hyran och dels att den nya styrelsen inte till 


fullo lyckats sanera ekonomin i föreningen. 


 


Detta har medfört ett akut läge där föreningen riskerar att inte uppfylla 


villkoren för elitserielicens efter årsskiftet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 200 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Skrivelse från Ljusdals bandyklubb 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Lars G Eriksson 


(SD), Maud Jonsson (L) och Kennet Hedman (M): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


11(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Ekonomienheten för verkställande 


Ljusdals bandyklubb 


Samhällsservicenämnden 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


12(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 168 Dnr 00237/2021  


Ansökan från Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse om 
investeringslån med syfte att utveckla verksamheten 
och säkra framtiden vid Ljusdalsbygdens museum 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fordran på kvarvarande förskott driftsanslag per 31 december 2021 med 


 800 000 kronor avskrivs. 


 


2. Ett investeringsbidrag med 800 000 kronor beviljas. 


 


3. Kostnaden 1 600 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av 


 rörelsekapital och anslås som tilläggsbudget hos samhällsservicenämnden


 där kostnaden bokförs.          


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jonssons i Ångsäters stiftelse har inkommit med en ansökan om ett 


investeringslån (alternativt borgen för ett lån) på 2 miljoner kronor från 


Ljusdals kommun, för att trygga befintlig och framtida verksamhet vid 


Ljusdalsbygdens museum. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att lån eller borgen inte är förenligt 


med god ekonomisk hushållning.  


 


Istället föreslås engångslösning i två delar; avskrivning av befintlig kvar-


varande fordran per 31 december 2021 på förskotterat verksamhetsanslag 


800 000 kronor samt ett engångs investeringsbidrag på 800 000 kronor.  


 


Arbetsutskottet beslutade 15 september 2021, § 104 att ge kommunchefen i 


uppdrag att föreslå ett nytt samverkansavtal, vari formerna för samverkan 


mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum förtydligas och att 


avtalet ska vara klart för att kunna beslutas på kommunfullmäktige 13 


december 2021.       


 


Kommunchefen föreslår enligt uppdrag från kommunstyrelsen härmed 


samarbetsavtal mellan Ljusdals kommun och Ljusdalsbygdens museum. 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


13(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


I förslaget finns också två uppdrag till Ljusdalsbygdens museum att 


genomföra under år 2022. Gällande arkivutrymme har kommunen idag ont 


om sådant utrymme. Ljusdalsbygdens museum har i sina lokaler inordnat 


sådana utrymmen. 


 


Vidare har dialog förts med utbildningsförvaltningen om att pedagogiskt 


material som följer läroplanerna vore till gagn för skolan och eleverna.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 201 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 130 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 oktober 2021 


Samarbetsavtal 27 oktober 2021 


Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 104 


Ansökan från ljusdalsbygdens museum 8 september 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (-), Sören Görgård (C) 


och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutexpediering 


Akt 


Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 


Kommunchefen för undertecknande av samarbetsavtal 


Ekonomienheten för verkställande 


Samhällsservicenämnden  


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


14(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 169 Dnr 00334/2021  


Uppdaterat arrendeavtal vindkraftpark Kölvallen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Uppdaterat arrendeavtal för Vindkraftpark Kölvallen godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Det ursprungliga arrendeavtalet med kommunen tecknades 2015 och 


tilläggsavtal tecknades 2016 samt 2017.  


 


Tidsutdräkten har blivit mycket lång sedan arrendeavtalet och tidigare 


tilläggsavtal tecknades. Vidare har praxis och principer för utformning samt 


beräkning av arrendeersättning förändrats över tiden.  


 


Med anledning av detta finns behov av att göra ytterligare ett tilläggsavtal till 


arrendeavtalet. För att undvika missförstånd gällande hänvisningar i 


tilläggsavtalen föreslås i stället ett uppdaterat arrendeavtal där de tidigare 


tilläggsavtalen införs. 


 


Uppdateringen avser en komplettering av tidigare tecknat arrendeavtal 


huvudsakligen avseende principerna för utformning och beräkning av 


arrendeersättningen i enlighet med rådande praxis.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 202 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Uppdaterat arrendeavtal Karsvall 1:1, 28 oktober 2021 


Bilaga A 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-) och Jonas Rask- Samuelsson (C): Bifall till kommun-


styrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


15(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Bolaget 


Kommunchefen för undertecknande     


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


16(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 170 Dnr 00336/2021  


Inköpspolicy 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Inköpspolicy för Ljusdals kommun antas. 


 


2.  Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för inköp och 


 upphandling.  


Sammanfattning av ärendet 


Revisionen har tidigare efterlyst en inköpspolicy för Ljusdals kommun.  


 


Inom ramen för Inköpssamverkan Mitt har en gemensam upphandlingspolicy 


tagits fram som ska fastställas i respektive kommun. Upphandlingsprocessen 


är en del av inköpsprocessen.  


 


Mot bakgrund av detta har ett förslag till inköpspolicy upprättats som 


omfattar innehållet i den gemensamma upphandlingspolicyn inom ramen för 


Inköpssamverkan Mitt. 


 


I inköpspolicyn har även hänsyn tagits till önskemål om att beakta några 


områden som berör inköps- och upphandlingsprocessen: lokala 


upphandlingar, kretsloppsplanen samt jämställda upphandlingar. 


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 


antar policyn samt att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram 


riktlinjer för inköp och upphandling. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 203 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 28 oktober 2021 


Inköpspolicy 28 oktober 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutexpediering 


Akt 


Ekonomi- och inköpsavdelningen för verkställande     


Kommunstyrelsen för verkställande 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


18(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 171 Dnr 00212/2021  


Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 


 


2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal 


 verksamhet (PKV). 


 


3.  Taxan börjar gälla 1 januari 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 


riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 


beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 


(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  


 


Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 


livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 


verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 


arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 


efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 


trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 


förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 


2023.  


 


I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 


införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 


taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 


brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 


som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 


blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 


och resurser.  


 


Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 


följande: 


  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


19(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 


VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 


Söderhamn   2023 


Gävle   2024 


Ovanåker   Ej beslutat 


Bollnäs   Ej beslutat 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 211 


Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 151 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 


Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för verkställande   


Författningssamling   


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


20(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 172 Dnr 00215/2021  


Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 


 antas. 


 


2.  Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  


Sammanfattning av ärendet 


Den 30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 


erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 


område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 


dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 


som föreslogs för avgiftsklasserna.  


 


24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 


bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-


förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 


behövde uppdateras.  


 


SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 


med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 


Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 


med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 


denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 


uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 


antas i kommunfullmäktige.  


 


Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 


med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 


att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 


samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  


kommuntillhörighet.  


 


Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 


verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 


skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


21(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 


intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 


nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 


koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 


administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 


nedskrivning kommer att behöva fattas.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 212 


Samhällsservicenämndens protokoll 17 november 2021, § 152 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 


Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för verkställande 


Författningssamling     


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


22(31) 


Datum 


2021-12-13 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 173 Dnr 00425/2021  


Avsägelse från Astrid Edlund (LB) gällande uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare 
i arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Astrid Edlund (LB) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


 


2.  Torsten Hellström (LB) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och 


 socialnämnden. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Astrid Edlund (LB) har begärt entledigande från sina uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige och ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB): Torsten Hellström (LB) väljs till ny ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


Beslutsexpediering 


Akt, Länsstyrelsen 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


Systemadministratör Ciceron 


Astrid Edlund, Torsten Hellström     







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


23(31) 


Datum 


2021-12-13 
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§ 174 Dnr 00423/2021  


Avsägelse från Lennart Brolin (M) gällande uppdraget 
som ersättare i Gemensam nämnd för Hjälpmedel och 
FoU Välfärd. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Lennart Brolin (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2.  Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i Gemensam nämnd för 


 Hjälpmedel och FoU Välfärd.  


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Lennart Brolin (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): Kennet Hedman (M) väljs till ny ersättare i Gemensam 


nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Systemadministratör Ciceron 


Löneenheten  


Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FoU Välfärd 


Lennart Brolin, Kennet Hedman     


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


24(31) 


Datum 


2021-12-13 
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§ 175 Dnr 00431/2021  


Avsägelse från My Ovesdotter Hillbom (L) gällande 
uppdraget som ersättare i Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  My Ovesdotter Hillbom (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2.  Helena Brink (L) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads-och 


 socialnämnden. 


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


My Ovesdotter Hillbom (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 


ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Maud Jonsson (LB): Helena Brink (L) väljs till ersättare i arbetsmarknads- 


och socialnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


My Ovesdotter Hillbom, Helena Brink 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Löneenheten 


Förtroendemannaregister 


Systemadministratör Ciceron      


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 
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Datum 
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§ 176 Dnr 00172/2017  


Motion från Markus Evensson (S) gällande gratis wi-fi. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.       


Sammanfattning av ärendet 


Markus Evensson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där han 


föreslår att Ljusdals kommun utreder möjligheten att skapa surfzoner i 


Ljusdals köping och på våra bibliotek i kommunen med gratis wi-fi för våra 


invånare och besökare. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2017, § 46 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till IT-enheten för yttrande.  


 


IT-enheten tycker att konceptet är lite passé då de flesta har mobiler med 


surf och det dessutom känns tveksamt att kommunen ska agera internet-


leverantör för medborgare och turister. Därtill kommer säkerhetsfrågor då 


publika nätverk inte alls har samma trygghet som jobbets eller hemnätverket 


och allmänna råd är att inte göra känsliga saker på sådana nätverk då de kan 


vara avlyssnade. 


 


IT-enheten har sökt och blivit beviljade ett startbidrag på 15 000 Euro, men 


det är ju mer kostnader kopplade till detta och man förbinder sig i så fall att 


driva det publika nätverket i tre år. 


 


IT-enhetens bedömning är att motionen ska avslås. 


             


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås. I sitt 


övervägande skriver hon att motionen är från 2017 då frågan om att skapa 


surfzoner och gratis wi-fi var mer aktuell än den är idag.  


 


De flesta har mobiler med surf och tveksamheter finns över att kommunen 


ska agera internetleverantör för medborgare och turister. Därtill kommer 


säkerhetsfrågor.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 205 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 133 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


IT-enhetens yttrande 19 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 23 mars 2017 


Motion 23 mars 2017 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsexpediering 


Akt 


Markus Evensson      
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§ 177 Dnr 00234/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande revidering av 
kommunens skogspolicy. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.     


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande revidering av kommunens 


skogspolicy. 


 


I motionen yrkar hon 


 


• att kommunen tar fram nya styrdokument i form av policy, mål och 


 strategi för de kommunägda skogarna för att bidra till måluppfyllelse 


 inom biologisk mångfald. Detta ska ske genom bred förankring, inklusive 


 civilsamhälle. 


• att kommunen påbörjar en fördjupad inventering av nyckelbiotoper, 


 värdeobjekt och naturvården i skogar över 120 år. 


• att alla avverkningar på skog över 120 år stoppas i kommunen till dess att 


 nya styrdokument tagits fram. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 92 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till kommunens skoglige 


tjänsteman. 


 


Skoglige tjänstemannen föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelse-


förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals kommuns 


skogspolicy och återkomma med förslag till eventuella revideringar. 


Motionen anses i övrigt besvarad.      


 


I yttrandet besvaras frågeställningarna i motionen: 


 


Motionären vill att kommunen tar fram en ny policy som ska innehålla mål 


och strategier för att bidra till måluppfyllelse inom biologisk mångfald. 
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Den nuvarande policyn har redan mål för detta. Den innehåller dessutom mål 


för sociala värden samt för virkesproduktion och ekonomi. Strategierna för 


att nå de olika målen beskrivs i de riktlinjer som följer policyn. 


 


Med tanke på att policyn är flera år gammal kan det ändå vara lämpligt med 


en översyn av policyn. Härvidlag bör dock översynen inte bara avse endast 


måluppfyllande av biologisk mångfald, utan även omfatta övriga värden. 


 


Motionären anser att kommunen ska påbörja en fördjupad inventering av 


nyckelbiotoper, värdeobjekt och naturvärden i skogar över 120 år. 


 


Skogsstyrelsen är den myndighet som äger begreppet ”Nyckelbiotop” och är 


således den enda som kan klassa skogsmark som sådan. Det måste 


följaktligen bli Skogsstyrelsen som gör inventeringen. Den skogsbruksplan 


som ligger till grund för kommunens skogsbruk, upprättades av 


Skogsstyrelsen. De har således redan gjort en inventering. 


 


Att bekosta en fördjupad inventering för att ytterligare bekräfta det som en 


gång konstaterats, synes vara en överloppsgärning. På dessa områden samt 


på en hel del områden som inte klassas som nyckelbiotoper, men som av 


skoglig förvaltare bedöms ha vissa naturvärden, bedrivs heller inget 


skogsbruk. 


 


Motionären vill att alla avverkningar av skog över 120 år stoppas till dess att 


nya styrdokument tagits fram. 


 


Att under ett par år avverka skog under 120 år fungerar och ställer inte till 


med några större problem på kort sikt. Virkesuttag kan ske i yngre skogar. 


På längre sikt riskerar man dock att den äldre skogen utsätts för olika former 


av risker samt att det blir brist på skogar strax under 120 år.          


 


Kommunstyrelsens ordförande förslår i sitt övervägande att 


kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av Ljusdals 


kommuns skogspolicy och återkomma med förslag om eventuella 


revideringar.  


 


Med den motiveringen föreslår ordföranden att motionen ska anses vara 


besvarad. 


 


Arbetsutskottet föreslår 9 november 2021, § 134 att motionen ska anses 


besvarad.  
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Kommunstyrelsen föreslår 25 november 2021, § 207 att motionen anses 


besvarad. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2021, § 207 


Arbetsutskottets protokoll 9 november 2021, § 134 


Förslag till beslut 28 oktober 2021 


Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 18 oktober 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 92 


Motion 2 juni 2021 


Yrkanden 


Maud Jonsson (L): Motionen bifalles.  


 


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


 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars G Eriksson (SD) och Marie-


Louise Hellström (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  


Reservation 


Maud Jonsson (L) och Susanne Blomqvist (L) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 178 Dnr 00422/2021  


Medborgarförslag gällande gatuförsäljning på Riotorget 
i Ljusdal 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om gatuförsäljning på Riotorget har lämnats till 


kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att man borde tillåta gatu-


försäljning på Riotorget. Det skulle se trevligt ut och försäljare skulle gynnas 


av den öppna ytan mot genomfartstrafiken. Postplan ligger avsides men på 


Riotorget är det mycket folk i farten.     


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.       


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för verkställande     
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§ 179 Dnr 00421/2021  


Medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och 
Storhaga utmed väg 83 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och Storhaga utmed 


väg 83 har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att det 


finns en gång/cykel-ficka utmed vägen och den används flitigt av barn och 


vuxna men saknar belysning. Förslagsställaren skriver att el borde finnas på 


platsen eftersom det finns en upplyst vägskylt på platsen. 


 


Kommunen borde i samarbete med Trafikverket, som äger vägen, driva 


projektet.     


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till samhälls-


servicenämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.       


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för verkställande 


     


 


 





