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Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 127-164 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Irene Jonsson (S) och Bodil Eriksson (LB)   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-11-22 

Datum för anslags upprättande 2021-11-30 

Datum för anslags nedtagande 2021-12-22 

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 12 november 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 november 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 anmälda 

avsägelser, motioner och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Inga frågor ställs. 
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§ 127 Dnr 00362/2021  

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Anna-
Karin Zachrisson (C) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Fyllnadsval ska därför göras. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 oktober 2021 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Jonas Rask Samuelsson 

Löneenheten 

Förtroendemannaregister 
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§ 128 Dnr 00373/2021  

Avsägelse från Anna Thyrell (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Anna Thyrell (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna Thyrell (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Anna Thyrell kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Anna Thyrell 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

 

kf 2021-11-22 för signering
(Signerat, SHA-256 065C4CD601798C11F7F20953F6D4DE3C9BB49D7D1CD67C949EAF7AD8BC63CD58)

Sida 9 av 58



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

10(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 00383/2021  

Avsägelse från Martin Bjerke (C) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Martin Bjerke (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Martin Bjerke (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Martin Bjerke kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Martin Bjerke 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 130 Dnr 00435/2020  

Nämndernas detaljbudgetar för 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 

 

2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om nettoramar för nämnderna 

avseende driftbudget samt investeringsbudget för budgetår 2022 (samt ELP 

2023-2024).  

 

Nämnderna inkommit med detaljbudgetar för 2022 (samt ELP 2023-2024) 

till kommunstyrelsen för kännedom. Omsorgsnämnden har dessutom i 

samband med detta inkommit med begäran om utökad budgetram om 4 

miljoner kronor för 2022 med hänvisning till det svåra budgetläge som 

omsorgsnämnden har. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat detalj-

budgetar för 2022 inom de nettoramar som kommunfullmäktige beslutat om 

och enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Nämndernas detaljbudgetar 

föreslås därmed läggas till handlingarna. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen finner att omsorgsnämndens begäran om 

utökad budgetram 2022 inte är förenligt med kommunstyrelsens beslut om 

delårsrapport 2021, där omsorgsnämnden anmodas åtgärda obalanser inför 

2022. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram föreslås därmed avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att omsorgsnämndens begäran om utökad ram 

avslås. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 184 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 21 oktober 2021, § 91 

Omsorgsnämndens protokoll 29 september 2021, § 132 

Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 121 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 21 september 2021, § 149 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Karin Jansson (MP): Bifall till omsorgsnämndens begäran om utökad ram.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att nämndernas 

detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Reservation 

Karin Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 131 Dnr 00340/2021  

Ansökan från Ramsjö Byaråds ekonomisk förening 
gällande höjd bankgaranti för Ramsjö Bymack 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  

 200 000 kr till 500 000 kronor.          

Sammanfattning av ärendet 

Ramsjö Byaråds ekonomisk förening ansöker om att höja den kommunala 

bankgarantin för Ramsjö Bymack från nuvarande 300 000 kronor till  

400 000-500 000 kronor. 

 

Orsaken till den föreslagna höjningen är främst att uppbyggnaden av 

Vindkraftsparken i Mellansjö har medfört ett större behov av bränsle i 

området samt att bränslepriserna har ökat. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen har ett starkt intresse 

av att fortsätta understödja och trygga drivmedelsförsörjningen i de nord-

västra delarna av kommunen. Därav föreslås att den kommunala bankgaran-

tin utökas för Ramsjö Byaråds ekonomisk förening med 200 000 kronor till 

500 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 190 

Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 

Ansökan från Ramsjö byaråds ekonomisk förening 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Maria Molin (M), Karin Jansson 

(MP), Marie-Louise Hellström (LB) och Roger Kastman (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt  

Ramsjö byaråds ekonomisk förening 

Ekonomienheten 
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§ 132 Dnr 00276/2021  

Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ljusdals 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

 vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

 aktualiserats i kommunens översiktsplan. 

 

2.  En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.       

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram förslag som stärker 

rättssäkerheten och ökar förutsebarheten och effektiviteten vid prövning av 

vindkraftsanläggningar.  

 

Utredningens förslag innebär bland annat att kommunerna fortfarande har 

rätt att säga nej till vindkraftsetableringar men till skillnad från den tidigare 

tillstyrkan (vetorätten), där kommunen utan motivering kan förbjuda eller 

tillstyrka etableringen, ska nu en ny lag för lokaliseringsbesked införas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 28 oktober 2021, § 186 att godkänna det 

framtagna remissvaret. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

besluta att: 

 

1. Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga   

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan. 

 

2. En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 186 

Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 

Förslag till yttrande 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Karin Jansson (MP): Innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad i 

kommunens översiktsplan aktualiseras ska Ljusdals kommun godkänna 

storskaliga vindkraftsetableringar endast efter en noggrann prövning med 

beaktande av befolkningens behov, frivilliga organisationers framförda 

åsikter och det globala behovet av att snarast lämna fossilenergibehovet. 

 

Marit Holmstrand (S) och Maria Molin (M): Avslag på Karin Janssons 

yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslås 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.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr 00141/2021  

Årsredovisning 2020 Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

 verksamhetsåret 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 har inkommit från Samordningsförbund Gävleborg. 

Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut gällande 

ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet.  

 

Jäv 

 

Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 193 

Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg 

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 

Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 134 Dnr 00368/2021  

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Sammanträdesdagar för 2022 antas.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit följande datum för 

kommunfullmäktiges sammanträden 2022: 

 

      Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

KF 31 28 28 25 30 20 
 

-  

 

-  
26 

17** 

31 
28* 19 

  

*Budget (valår tas budgeten i november) 

** Val av kf presidium och samt valberedning    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 195 

Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget till 

kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 135 Dnr 00211/2021  

Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 

 mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

 explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 

 

2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 

 

3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 

från 1 januari 2022. 

 

Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  

 

Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 

handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 

kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  

 

Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 

SKR tagit fram. 

  

Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 

kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 

inom ett myndighetsområde.  

 

Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 

tid.  

 

Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 

Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 

material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 
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kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 

nämndens kostnad och licenser/programvaror.  

 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 

ägnar åt handläggning. 

 

Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 192 

Samhällsservicenämndens protokoll 13 oktober 2021, § 139 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 

Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 

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.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Författningssamling 

Samhällsservicenämnden  
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§ 136 Dnr 00047/2020  

Motion från Moderaterna gällande borttagande av 
förberedelseklasser för nyanlända barn. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 

Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommun-

fullmäktige gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. 

 

De skriver i motionen att ”För att påskynda integrering av nyanlända barn 

anser vi att förberedelseklasserna ska tas bort.  

 

Det finns kommuner som arbetar på detta vis och allting visar på att 

integration och språkutveckling går betydligt snabbare om man hamnar 

direkt i sin ordinarie klass. Bjurholm kan ses som ett exempel. 

 

Detta betyder inte att man ska lämna elever utan hjälp och stöd. Det handlar 

om att minska segregationen och att man som nyanländ ska komma snabbare 

in i det svenska samhället. Särskilt stöd ska ges i de fall då det behövs.”  

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 10 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade i sin tur 

motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen 

med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 

om skolans inre organisation.       

            

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är rektor 

som beslutar om hur skola och förskola ska organiseras, utifrån Skollagen. 

 

Nyanlända elever behöver språkundervisning för att så snabbt som möjligt 

kunna ta del av den ordinarie undervisningen i undervisningsgrupp.  
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Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever 

som således rektor beslutar om.  

 

Med anledning av rektors befogenhet enligt Skollagen, föreslår ordföranden 

att motionen ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 95 att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 9 september 2021, § 164 att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 164 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 95 

Förslag till beslut 13 augusti 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 

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 
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§ 137 Dnr 00166/2021  

Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.         

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 

Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 

Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 

åtgärder som presenteras för Trafikverket. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 55 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 

yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen 

är en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. 

Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 

cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 

fastställdes av Trafikverket våren 2018.  

 

Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 

länsplanen.   

             

Ordföranden skriver i sitt övervägande att den aktuella sträckan är redovisad 

i Länsplanen vilken ingår i den regionala cykelplanen som fastställdes av 

Trafikverket våren 2018. 

 

Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 

cykelåtgärder i länet och utgör underlag för länsplanen. 

 

Utifrån det arbetet kan motionen anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 111 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 september 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 116 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 55 

Motion 16 april 2021 

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 
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§ 138 Dnr 00056/2021  

Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 

till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 

kunna läggas i samma befintliga sopkärl och att tömning ska ske på givna 

tider. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 27 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB 

för yttrande. 

 

Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att ”Vi kan inte flytta kärl på 

en bestämd tid, då vi inte kan garantera att vi är på plats hos kunden vid 

samma klockslag på dagen. Om man skulle göra en sådan lösning som 

förlaget säger, skulle det förmodligen innebära att det skulle bli mycket 

felsortering i matavfallet. Det skulle även innebära sanitär olägenhet då 

hyresgästerna får förvara sopor i lägenheten tills det blir dags för nästa 

tillfälle att slänga soporna i nedkastet. 

 

Hur fastighetsägaren löser hanteringen av avfallet är upp till dem, men vi 

kan endast tömma kärlet på en bestämd dag där vi kommit överens om 

placeringen. Vi kan inte garantera ett klockslag, då det finns många 

parametrar som gör att vi kan komma olika tider på dagen”. 

 

Bolagets förslag är att medborgaren tar kontakt med fastighetsägare och 

kommer överens om ett förslag hur deras sophantering ska skötas i 

fastigheten, då bolaget inte råder över hur fastighetsägaren anordnar de 

tekniska lösningarna i fastigheten.    
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

föreslår att sopor och matavfall ska finnas i samma sopnedkast och hämtas 

samtidigt på särskilt angivna tider.  

 

Ljusdals Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de inte kan flytta på kärl 

på en bestämd tid, då man inte kan garantera att de är på plats hos kunden 

vid samma klockslag när kärlen ska tömmas. Dessutom befaras det att vid en 

sådan lösning som förslagsställaren föreslår, att det blir felsortering i 

matavfallet. 

 

Ordföranden föreslår att hyresgästerna får ta kontakt med fastighetsägare och 

komma överens om hur deras sophantering ska skötas i fastigheten. Ljusdals 

Renhållning AB råder inte över de tekniska lösningarna. Det ansvaret har 

fastighetsägarna. 

 

Med det övervägandet föreslås att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 97 att medborgarförslaget avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 9 september 2021, § 165 att medborgarförslaget 

avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 165 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 97 

Förslag till beslut 13 augusti 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 

Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 

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 

Förslagsställaren  
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§ 139 Dnr 00325/2020  

Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna 
skickas som grovsopor eller hämtas som trädgårds-
avfall i för ändamålet lämpliga behållare. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 

grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 

behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 

Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 

 

”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. Insam-

lingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in trädgårdsavfall 

ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara avgiftsbelagt. 

Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart på grund av 

investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i uppdraget och 

därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning för, vilket bolaget 

anser är svårt att få.  

 

Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 

återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 

”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 

att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 

ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 

men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  
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Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 

kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 

Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 

inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 

vara besvarat. I sitt övervägande skriver hon att det är ett bra förslag att 

samla in trädgårdsavfall i behållare. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 

Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in 

avfall. 

 

Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 

med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 

bedrivas. 

 

Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 90 att medborgarförslaget anses 

besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 139 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 90 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 

Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 

Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 

Medborgarförslag 25 september 2020 

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 

Förslagsställaren 

Ljusdal Renhållning AB för kännedom 
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§ 140 Dnr 00094/2019  

Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 

gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 

följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 

"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 

mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 

anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 

 

Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 

mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 

 

Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 

 

Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 

handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den myndig-

het som har bäst översikt över vad som sker inom den egna kommunen, vilka 

olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem för allas och 

kommunens bästa. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka medborgar-

förslaget till kommunfullmäktige för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-

styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 

sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget menar att det inte 

är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om undersöknings-

koncession.  

 

Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 

egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 

dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 

bifalles. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 141 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 89 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 

Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 

Medborgarförslag 6 mars 2019 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS för beredning 
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§ 141 Dnr 00222/2019  

Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 

mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 

och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 

få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 

jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 

återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 

passera nybygget vid Horneudden. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 

ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsserviceför-

valtningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 

”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 

förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 

med Plan- och Bygglagen.  

 

I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 

intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 

inför beslut om fastställande.  

 

Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhällsserviceför-

valtningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge är 

etablerat. 
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Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas 

och underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 

finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 

för allmänheten att nyttja. 

             

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande föreslår hon med hänvisning till samhällsserviceförvalt-

ningens yttrande  att medborgarförslaget avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 140 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 91 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 

Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 

Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 

Kompletterande bilaga 5 november 2019 

Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 

Medborgarförslag 14 juni 2019 

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 

Förslagsställaren 
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§ 142 Dnr 00444/2020  

Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att restaurera Norrbytjärn i Los har inkommit till 

kommunen.  

 

Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun agerar för att våtmarken 

restaureras för att förhindra den pågående igenväxningen och möjliggöra att 

våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är 

beroende av våtmark. 

 

Området kan genom olika åtgärder komma att utgöra en viktig miljö för flera 

djur- och växtarter samt en möjlighet till rekreationsområde för boende och 

besökande i området som i övrigt saknar besöksvänliga fågellokaler ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. 

 

Önskemålet är att kommunen ser över möjligheten till, och vinningen av, att 

restaurera området i likhet med de planer som Bollnäs kommun har för 

området Mödänge eller med utgångspunkt för det arbete som vidtagits vid 

Ålsjön i Söderhamn. Spänger, gömsle, utkikstorn, sittplatser och grillplats 

bjuder in till en naturnära och lärande fritidssysselsättning. Ett område som 

också kan komma att användas av skola och förskola i lärande syfte. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 15 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade i sin tur medborgarförslaget till samhällsservice-

nämnden för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden har 18 augusti 2021, § 117 godkänt yttrande från 

kommunekologen. Han skriver att förslaget är ett lovvärt och intressant 

initiativ på hur naturvärden och rekreationsvärden skulle kunna höjas i 

anslutning till Los samhälle. Kommunen besitter inte sakkunskap om 
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restaurering av våtmarker och kan därför inte i detta läge uttala sig om vilka 

åtgärder som är lämpliga att sätta in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår 

att om projektet ska genomföras så bör en förstudie göras där åtgärds-

behoven, kostnader för genomförande, finansiering, med mera, utreds. 

Expertkompetens är då nödvändig att anlita för genomförandet av förstudien. 

Sedan behövs någon funktion som kan ta projektet till ett genomförande av 

de åtgärder som kommit fram i förstudien. 

 

Efter att åtgärderna genomförts krävs också någon form av kontinuerlig 

tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 

friluftsliv och för besökare. 

 

Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 

vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 

extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 

med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 

innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 

finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 

kostnaden blir. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 

Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 

sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att Ljusdals kommun 

ska agera för att våtmarken restaureras för att förhindra den pågående 

igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv 

livsmiljö för de arter som är beroende av våtmarken.  

 

I dagsläget saknas kommunala resurser för att driva en restaurering i egen 

regi. 

 

Förslagsställaren hänvisas att hitta extern huvudman för projektet.  

Kommunen kan vara behjälplig med en LONA-ansökan om det finns en 

projektägare som kan hålla i projektet i enlighet med samhällsservice-

nämndens yttrande 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 175 

Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 112 

Förslag till beslut 3 september 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 117 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  23 augusti 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 

Medborgarförslag 18 december 2020 

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 

Förslagsställaren 
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§ 143 Dnr 00295/2021  

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att taxan för serveringstillstånd bör ses över, har 

lämnats in. 

 

Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för 

serveringstillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar 

kostar 7 750 kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en 

premiär eller liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med 

tilltugg är det alltså samma avgift som om man har upp till sex gånger.  

 

Förslagsställaren önskar att frågan lyfts och att man ser över detta. 

Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 

för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 

Det finns alternativ att titta på, i tex Stockholms stad finns en rörlig avgift 

baserad på årsomsättningen 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS 
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§ 144 Dnr 00307/2021  

Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i 
hela kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen 

har inlämnats. 

 

Förslagsställaren föreslår att Ljusdals kommun börjar genomföra årliga 

återkommande möten med samhällsföreningar och innevånare i kommunens 

alla orter. Mötena ska genomföras i orten, så att det finns möjlighet till 

platsbesök eller vandringar. Det är kommunen tillsammans med innevånarna 

och föreningar i respektive ort som tillsammans bestämmer vad som behövs 

tas upp för diskussion och information. Genom att det som innevånarna 

faktiskt vill ha på sin ort, eller ser ett behov av att förbättra, ordna osv, kan 

ligga till grund för och prioriteras inom kommunens drift- och 

investeringsarbete. Detta gör att medborgardialogen och innevånarnas 

inflytande förbättras. För att mötena skall vara meningsfulla krävs att 

ansvariga tjänstemän med beslutanderätt och politiker deltar på möten.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 145 Dnr 00291/2021  

Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan 
på väg 84 mellan Ygskorset och Färila  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan 

Ygskorset och Färila har lämnats in. 

 

Förslagsställaren föreslår att det anordnas ett 

övergångsställe/övergångsställen efter 60 (84:an) sträckan mellan Ygskorset 

och Färila då det inte finns ett säkert sätt att korsa vägen från gång och 

cykelvägen över på andra sidan. 

 

Förslagsställaren vill se ett över gångställe i anslutning till eventuella 

busshållplatser eller där det finns "påfarter" till gång/cykelvägen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 146 Dnr 00298/2021  

Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen 
mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges 
namnet Järvsöfaks backe 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om av delen av Renbergsvägen mellan Turistvägen 

och Stationsgatan i Järvsö ska ges namnet Järvsöfaks backe har lämnats in.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 147 Dnr 00364/2021  

Medborgarförslag om temporär container för sopor i 
Los 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, om att kommunen ska tillhandahålla en temporär 

container för turistsopor i Los, har lämnats in till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren 
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§ 148 Dnr 00325/2021  

Medborgarförslag gällande utökad säsong för 
lekplatsen i Ljusdals folkpark 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande utökade säsong för lekplatsen i Ljusdals 

folkpark har lämnats till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren 
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§ 149 Dnr 00292/2021  

Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 
utanför Färila 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 utanför Färila har 

lämnats till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för beslut 

Förslagsställaren 

 

 

 

kf 2021-11-22 för signering
(Signerat, SHA-256 065C4CD601798C11F7F20953F6D4DE3C9BB49D7D1CD67C949EAF7AD8BC63CD58)

Sida 42 av 58



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

43(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 00382/2021  

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för beslut 

Förslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

44(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr 00381/2021  

Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt 
sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Beslutet delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag, gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för 

hundbajspåsar efter elljusspåret, har lämnats till fullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för beslut 

Förslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

45(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 00380/2021  

Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 

 

kf 2021-11-22 för signering
(Signerat, SHA-256 065C4CD601798C11F7F20953F6D4DE3C9BB49D7D1CD67C949EAF7AD8BC63CD58)

Sida 45 av 58



 

Kommunfullmäktige 
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46(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 00339/2021  

Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 
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47(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 00177/2021  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
andra kvartalet 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen andra kvartalet 2021.               

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 16 november 2021, § 190 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 171 

Tjänsteskrivelse 30 september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr 00142/2021  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1 Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 september 2021. 

Sammanfattningen omfattar 15 motioner och 24 medborgarförslag.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 178 

Tjänsteskrivelse 29 september 2021 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 00392/2021  

Avsägelse från Mona Änges (KD) gällande uppdraget 
som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mona Änges (KD) entledigas från sitt uppdrag.  

 

2. Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Mona Änges (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ordföranden frågar om Mona Änges kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Roger Kastman (KD): Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roger Kastmans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Mona Änges 

Guy Plantin 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Löneenheten 

Förtroendemannaregister 
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50(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 00394/2021  

Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 

söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 00408/2021  

Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller 
flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 

föreslås att en eller flera rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i 

kommunen 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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52(57) 
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2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159 Dnr 00407/2021  

Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) som ersättare i 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2. Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i omsorgsnämnden.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i 

omsorgsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Robert Wetterkvist 

Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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53(57) 
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§ 160 Dnr 00391/2021  

Medborgarförslag gällande hundgård i Järvsö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö har lämnats till 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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54(57) 
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§ 161 Dnr 00409/2021  

Avsägelse från Lennart Brolin (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Lennart Brolin 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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Sida 

55(57) 

Datum 

2021-11-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 00402/2021  

Avsägelse från Christina Sundell (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Christina Sundell (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Sundell (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Christina Sundell 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 00411/2021  

Motion från Karin Jansson (Mp) gällande laddstolpe i 
Los 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 

motionen föreslår att 

 

 kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 

satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten 

däromkring. 

 

 arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen 

ska intensifieras.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 164 Dnr 00412/2021  

Motion från Karin Jansson (Mp) om att bevara Ljusdals 
självstyre 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 

 

I motionen föreslås att 

 

 kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 

ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 

 

 inte verka för någon form av kommunsammanslagning.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 november 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 november 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 anmälda 


avsägelser, motioner och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Inga frågor ställs. 
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§ 127 Dnr 00362/2021  


Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Anna-
Karin Zachrisson (C) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsen. 


 


Fyllnadsval ska därför göras. 


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 25 oktober 2021 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 


kommunstyrelsen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Jonas Rask Samuelsson 


Löneenheten 


Förtroendemannaregister 
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§ 128 Dnr 00373/2021  


Avsägelse från Anna Thyrell (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Anna Thyrell (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Anna Thyrell (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Anna Thyrell kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Anna Thyrell 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 129 Dnr 00383/2021  


Avsägelse från Martin Bjerke (C) som ersättare i 
kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Martin Bjerke (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Martin Bjerke (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Martin Bjerke kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Martin Bjerke 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 130 Dnr 00435/2020  


Nämndernas detaljbudgetar för 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Nämndernas detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. 


 


2. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås.            


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om nettoramar för nämnderna 


avseende driftbudget samt investeringsbudget för budgetår 2022 (samt ELP 


2023-2024).  


 


Nämnderna inkommit med detaljbudgetar för 2022 (samt ELP 2023-2024) 


till kommunstyrelsen för kännedom. Omsorgsnämnden har dessutom i 


samband med detta inkommit med begäran om utökad budgetram om 4 


miljoner kronor för 2022 med hänvisning till det svåra budgetläge som 


omsorgsnämnden har. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att nämnderna har upprättat detalj-


budgetar för 2022 inom de nettoramar som kommunfullmäktige beslutat om 


och enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Nämndernas detaljbudgetar 


föreslås därmed läggas till handlingarna. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen finner att omsorgsnämndens begäran om 


utökad budgetram 2022 inte är förenligt med kommunstyrelsens beslut om 


delårsrapport 2021, där omsorgsnämnden anmodas åtgärda obalanser inför 


2022. Omsorgsnämndens begäran om utökad ram föreslås därmed avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att omsorgsnämndens begäran om utökad ram 


avslås. 
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 184 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 21 oktober 2021, § 91 


Omsorgsnämndens protokoll 29 september 2021, § 132 


Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 121 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 21 september 2021, § 149 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag. 


 


Karin Jansson (MP): Bifall till omsorgsnämndens begäran om utökad ram.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att nämndernas 


detaljbudgetar för 2022 läggs till handlingarna. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


omsorgsnämndens begäran om utökad ram avslås. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Reservation 


Karin Jansson (MP) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för kännedom 
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§ 131 Dnr 00340/2021  


Ansökan från Ramsjö Byaråds ekonomisk förening 
gällande höjd bankgaranti för Ramsjö Bymack 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ramsjö Byaråds ekonomisk förening beviljas höjd bankgaranti med  


 200 000 kr till 500 000 kronor.          


Sammanfattning av ärendet 


Ramsjö Byaråds ekonomisk förening ansöker om att höja den kommunala 


bankgarantin för Ramsjö Bymack från nuvarande 300 000 kronor till  


400 000-500 000 kronor. 


 


Orsaken till den föreslagna höjningen är främst att uppbyggnaden av 


Vindkraftsparken i Mellansjö har medfört ett större behov av bränsle i 


området samt att bränslepriserna har ökat. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen har ett starkt intresse 


av att fortsätta understödja och trygga drivmedelsförsörjningen i de nord-


västra delarna av kommunen. Därav föreslås att den kommunala bankgaran-


tin utökas för Ramsjö Byaråds ekonomisk förening med 200 000 kronor till 


500 000 kronor. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 190 


Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 


Ansökan från Ramsjö byaråds ekonomisk förening 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Maria Molin (M), Karin Jansson 


(MP), Marie-Louise Hellström (LB) och Roger Kastman (KD): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt  


Ramsjö byaråds ekonomisk förening 


Ekonomienheten 
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§ 132 Dnr 00276/2021  


Uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ljusdals 
kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


 vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


 aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 


2.  En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.       


Sammanfattning av ärendet 


Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram förslag som stärker 


rättssäkerheten och ökar förutsebarheten och effektiviteten vid prövning av 


vindkraftsanläggningar.  


 


Utredningens förslag innebär bland annat att kommunerna fortfarande har 


rätt att säga nej till vindkraftsetableringar men till skillnad från den tidigare 


tillstyrkan (vetorätten), där kommunen utan motivering kan förbjuda eller 


tillstyrka etableringen, ska nu en ny lag för lokaliseringsbesked införas. 


 


Kommunstyrelsen beslutade 28 oktober 2021, § 186 att godkänna det 


framtagna remissvaret. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 


besluta att: 


 


1. Ljusdals kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga   


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 


2. En ny översiktsplan för Ljusdals kommun ska tas fram.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 186 


Tjänsteskrivelse 13 oktober 2021 


Förslag till yttrande 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Irene Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


 


Karin Jansson (MP): Innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad i 


kommunens översiktsplan aktualiseras ska Ljusdals kommun godkänna 


storskaliga vindkraftsetableringar endast efter en noggrann prövning med 


beaktande av befolkningens behov, frivilliga organisationers framförda 


åsikter och det globala behovet av att snarast lämna fossilenergibehovet. 


 


Marit Holmstrand (S) och Maria Molin (M): Avslag på Karin Janssons 


yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslås 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.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(57) 


Datum 


2021-11-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 133 Dnr 00141/2021  


Årsredovisning 2020 Samordningsförbund Gävleborg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för 


 verksamhetsåret 2020.           


Sammanfattning av ärendet 


Årsredovisning 2020 har inkommit från Samordningsförbund Gävleborg. 


Samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar ska fatta beslut gällande 


ansvarsfrihet för styrelsen i förbundet.  


 


Jäv 


 


Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 193 


Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 


Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg 


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 


Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 134 Dnr 00368/2021  


Sammanträdesdagar 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Sammanträdesdagar för 2022 antas.     


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit följande datum för 


kommunfullmäktiges sammanträden 2022: 


 


      Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 


KF 31 28 28 25 30 20 
 


-  


 


-  
26 


17** 


31 
28* 19 


  


*Budget (valår tas budgeten i november) 


** Val av kf presidium och samt valberedning    


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 195 


Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till förslaget till 


kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 135 Dnr 00211/2021  


Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 


 mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 


 explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 


 


2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 


 


3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 


från 1 januari 2022. 


 


Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 


Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  


 


Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 


handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 


kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  


 


Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 


SKR tagit fram. 


  


Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 


kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 


inom ett myndighetsområde.  


 


Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 


tid.  


 


Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 


Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 


material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 
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kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 


nämndens kostnad och licenser/programvaror.  


 


Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 


ägnar åt handläggning. 


 


Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV). 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 28 oktober 2021, § 192 


Samhällsservicenämndens protokoll 13 oktober 2021, § 139 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 


Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 


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.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Författningssamling 


Samhällsservicenämnden  
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§ 136 Dnr 00047/2020  


Motion från Moderaterna gällande borttagande av 
förberedelseklasser för nyanlända barn. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg, Pernilla Färlin, Lars Molin, Maria Molin och Jonas Wallgren 


Nordlander, samtliga Moderaterna, har lämnat en motion till kommun-


fullmäktige gällande borttagande av förberedelseklasser för nyanlända barn. 


 


De skriver i motionen att ”För att påskynda integrering av nyanlända barn 


anser vi att förberedelseklasserna ska tas bort.  


 


Det finns kommuner som arbetar på detta vis och allting visar på att 


integration och språkutveckling går betydligt snabbare om man hamnar 


direkt i sin ordinarie klass. Bjurholm kan ses som ett exempel. 


 


Detta betyder inte att man ska lämna elever utan hjälp och stöd. Det handlar 


om att minska segregationen och att man som nyanländ ska komma snabbare 


in i det svenska samhället. Särskilt stöd ska ges i de fall då det behövs.”  


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2020, § 10 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade i sin tur 


motionen till utbildningsnämnden för yttrande. 


 


Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen 


med hänvisning till att skollagen anger att det är rektor som har att besluta 


om skolans inre organisation.       


            


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det är rektor 


som beslutar om hur skola och förskola ska organiseras, utifrån Skollagen. 


 


Nyanlända elever behöver språkundervisning för att så snabbt som möjligt 


kunna ta del av den ordinarie undervisningen i undervisningsgrupp.  
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Förberedelseklass är ett sätt att organisera mottagandet av nyanlända elever 


som således rektor beslutar om.  


 


Med anledning av rektors befogenhet enligt Skollagen, föreslår ordföranden 


att motionen ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 95 att motionen avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 9 september 2021, § 164 att motionen avslås. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 164 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 95 


Förslag till beslut 13 augusti 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 


Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 


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 
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§ 137 Dnr 00166/2021  


Motion från Kennet Hedman (M) om gång- och cykelväg 
Tallåsen - Ljusdal. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.         


Sammanfattning av ärendet 


Kennet Hedman (M) har lämnat en motion om gång- och cykelväg mellan 


Tallåsen och Ljusdal. I motionen yrkas att en gång- och cykelväg mellan 


Tallåsen och Ljusdal kommer med i kommunens lista över prioriterade 


åtgärder som presenteras för Trafikverket. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2021, § 55 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till samhällsservicenämnden för 


yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att den aktuella sträckningen 


är en av de gång- och cykelsträckor som ingår i den regionala cykelplanen. 


Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 


cykelåtgärder i länet och utgör ett underlag för länsplanen. Cykelplanen 


fastställdes av Trafikverket våren 2018.  


 


Behovet av gång- och cykelväg på aktuell sträcka är redan redovisat i 


länsplanen.   


             


Ordföranden skriver i sitt övervägande att den aktuella sträckan är redovisad 


i Länsplanen vilken ingår i den regionala cykelplanen som fastställdes av 


Trafikverket våren 2018. 


 


Den regionala cykelplanen beskriver inriktning och åtgärdsbehov för 


cykelåtgärder i länet och utgör underlag för länsplanen. 


 


Utifrån det arbetet kan motionen anses vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 


Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 111 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 september 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 116 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 augusti 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 55 


Motion 16 april 2021 


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 
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§ 138 Dnr 00056/2021  


Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 


till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 


kunna läggas i samma befintliga sopkärl och att tömning ska ske på givna 


tider. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 27 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdal Renhållning AB 


för yttrande. 


 


Ljusdal Renhållning AB skriver i sitt yttrande att ”Vi kan inte flytta kärl på 


en bestämd tid, då vi inte kan garantera att vi är på plats hos kunden vid 


samma klockslag på dagen. Om man skulle göra en sådan lösning som 


förlaget säger, skulle det förmodligen innebära att det skulle bli mycket 


felsortering i matavfallet. Det skulle även innebära sanitär olägenhet då 


hyresgästerna får förvara sopor i lägenheten tills det blir dags för nästa 


tillfälle att slänga soporna i nedkastet. 


 


Hur fastighetsägaren löser hanteringen av avfallet är upp till dem, men vi 


kan endast tömma kärlet på en bestämd dag där vi kommit överens om 


placeringen. Vi kan inte garantera ett klockslag, då det finns många 


parametrar som gör att vi kan komma olika tider på dagen”. 


 


Bolagets förslag är att medborgaren tar kontakt med fastighetsägare och 


kommer överens om ett förslag hur deras sophantering ska skötas i 


fastigheten, då bolaget inte råder över hur fastighetsägaren anordnar de 


tekniska lösningarna i fastigheten.    
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


föreslår att sopor och matavfall ska finnas i samma sopnedkast och hämtas 


samtidigt på särskilt angivna tider.  


 


Ljusdals Renhållning AB skriver i sitt yttrande att de inte kan flytta på kärl 


på en bestämd tid, då man inte kan garantera att de är på plats hos kunden 


vid samma klockslag när kärlen ska tömmas. Dessutom befaras det att vid en 


sådan lösning som förslagsställaren föreslår, att det blir felsortering i 


matavfallet. 


 


Ordföranden föreslår att hyresgästerna får ta kontakt med fastighetsägare och 


komma överens om hur deras sophantering ska skötas i fastigheten. Ljusdals 


Renhållning AB råder inte över de tekniska lösningarna. Det ansvaret har 


fastighetsägarna. 


 


Med det övervägandet föreslås att medborgarförslaget avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår 24 augusti 2021, § 97 att medborgarförslaget avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 9 september 2021, § 165 att medborgarförslaget 


avslås. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 165 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 97 


Förslag till beslut 13 augusti 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 17 juni 2021, § 62 


Utbildningsförvaltningens skrivelse 7 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 10 


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 


Förslagsställaren  
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§ 139 Dnr 00325/2020  


Medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna 
skickas som grovsopor eller hämtas som trädgårds-
avfall i för ändamålet lämpliga behållare. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att trädgårdsavfall ska kunna skickas som 


grovsopor eller hämtas som trädgårdsavfall i för ändamålet lämpliga 


behållare har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 105 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 


Renhållning och till arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ljusdal Renhållning skriver i sitt yttrande: 


 


”Att samla in trädgårdsavfall via behållare är i sig ett bra förslag. Insam-


lingen kräver en kranbil som hämtar säckarna. Att samla in trädgårdsavfall 


ingår inte i uppdraget att samla in avfall och skall därför vara avgiftsbelagt. 


Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte är genomförbart på grund av 


investeringsbehovet i utrustning samt att detta inte ingår i uppdraget och 


därför är en tjänst som koncernen behöver ha full täckning för, vilket bolaget 


anser är svårt att få.  


 


Bolaget kommer dock att ha med denna idé i sin idébank för hur framtidens 


återvinningsverksamhet ska bedrivas i Ljusdals kommun.” 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att 


”Arbetsmarknadsenheten har tittat på medborgarförslaget och är av åsikten 


att de absolut skulle kunna utföra arbetet med att hämta trädgårdsavfall inom 


ramen för de personella resurser som finns att tillgå inom deras verksamhet, 


men någon måste ju betala för det utförda arbetet.  
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Tar kommunfullmäktige beslut om att bifalla medborgarförslaget behöver 


kostnadsfrågan utredas så att kostnaden inte belastar en enskild nämnd. 


Dessutom behöver formerna för hur utförandet ska gå till utredas så att det 


inte blir frågan om en godtycklig hantering.”   


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska anses 


vara besvarat. I sitt övervägande skriver hon att det är ett bra förslag att 


samla in trädgårdsavfall i behållare. Hur det hela ska gå till behöver Ljusdals 


Renhållning utreda, då det idag inte ingår i uppdraget med att samla in 


avfall. 


 


Kostnadsfrågan behöver utredas och hur utförandet ska gå till. Bolaget tar 


med sig förslaget för att titta på hur framtidens återvinningsverksamhet ska 


bedrivas. 


 


Arbetsutskottet föreslår 9 juni 2021, § 90 att medborgarförslaget anses 


besvarat.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 139 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 90 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 


Yttrande från ASN 23 februari 2021 § 37 


Yttrande från Ljusdal Energi 23 december 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020 § 105 


Medborgarförslag 25 september 2020 


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 


Förslagsställaren 


Ljusdal Renhållning AB för kännedom 
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§ 140 Dnr 00094/2019  


Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande 
vid nyetablering av gruvverksamhet. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av 


gruvverksamhet har inkommit till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för 


följande komplettering ska införas i Miljöbalken kapitel 16 § 4: 


"§ 4a Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, 


mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller 


anläggningen avses uppföras och bedrivas har tillstyrkt det. 


 


Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, 


mineral eller kol inklusive rostning och sintring. 


 


Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan." 


 


Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska 


handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den myndig-


het som har bäst översikt över vad som sker inom den egna kommunen, vilka 


olika intressen som finns och hur man bäst balanserar dem för allas och 


kommunens bästa. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019, § 33 att skicka medborgar-


förslaget till kommunfullmäktige för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår 14 augusti 2019, § 114 att kommun-


styrelsen bifaller förslaget. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 


sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren i förslaget menar att det inte 


är rimligt att Bergsstaten ensam ska handlägga frågor om undersöknings-


koncession.  


 


Kommunen är den myndighet som har bäst översikt över vad som sker i den 


egna kommunen, vilka olika intressen som finns och hur man bäst balanserar 


dem för allas och kommunens bästa. Därför föreslås att medborgarförslaget 


bifalles. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 141 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 89 


Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 11 maj 2021 


Yttrande från samhällsservicenämnden 14 augusti 2019 § 114 


Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019  § 33 


Medborgarförslag 6 mars 2019 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS för beredning 
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§ 141 Dnr 00222/2019  


Medborgarförslag om exploatering av tätortens västra 
delar med mera. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande exploateringen av tätortens västra delar med 


mera har lämnats in till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver bland annat att kommunen ska hejda exploateringen 


och skona det som återstår av fri jordbruksmark i området. Horneån ska åter 


få heta Noret (Noreån). LIS-området i Horne på översvämningsbenägen 


jordbruksmark ska strykas. Kommunen bör utreda vad som kan göras för att 


återskapa Norets lättillgänglighet. Det ska göras möjligt för skidåkare att 


passera nybygget vid Horneudden. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen tillsätter en kommitté eller en 


ansvarsperson för att utreda dessa frågor. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2019, § 99 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslag till samhällsserviceför-


valtningen för yttrande och förvaltningen har lämnat yttrande: 


”Avseende exploatering av tätortsnära områden så styrs detta utifrån 


förutsättningar i aktuella detaljplaner, vilka är politiskt beslutade i enlighet 


med Plan- och Bygglagen.  


 


I en detaljplaneprocess beaktas synpunkter och sakargument från såväl 


intressenter som allmänhet via lagstadgade samråd och granskningstillfällen, 


inför beslut om fastställande.  


 


Avseende namngivning av offentliga platser ser inte samhällsserviceför-


valtningen i detta fall det som relevant att ändra ett namn som sedan länge är 


etablerat. 
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Avseende skidspår så finns ett stort antal sådana i kommunen som driftas 


och underhålls av såväl kommunen som ett antal föreningar. I Ljusdals tätort 


finns bland annat Kläppaåsens friluftsområde med väl underhållna skidspår 


för allmänheten att nyttja. 


             


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande föreslår hon med hänvisning till samhällsserviceförvalt-


ningens yttrande  att medborgarförslaget avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  


 


Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 140 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 91 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 26 maj 2021 


Yttrande från samhällsserviceförvaltningen 25 maj 2021 


Förtydligad version av fortsatt komplettering 19 november 2019 


Kompletterande bilaga 5 november 2019 


Ny version av bilaga 3 1 oktober 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll 17 juni 2019 § 99 


Medborgarförslag 14 juni 2019 


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 


Förslagsställaren 
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§ 142 Dnr 00444/2020  


Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att restaurera Norrbytjärn i Los har inkommit till 


kommunen.  


 


Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun agerar för att våtmarken 


restaureras för att förhindra den pågående igenväxningen och möjliggöra att 


våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är 


beroende av våtmark. 


 


Området kan genom olika åtgärder komma att utgöra en viktig miljö för flera 


djur- och växtarter samt en möjlighet till rekreationsområde för boende och 


besökande i området som i övrigt saknar besöksvänliga fågellokaler ur ett 


tillgänglighetsperspektiv. 


 


Önskemålet är att kommunen ser över möjligheten till, och vinningen av, att 


restaurera området i likhet med de planer som Bollnäs kommun har för 


området Mödänge eller med utgångspunkt för det arbete som vidtagits vid 


Ålsjön i Söderhamn. Spänger, gömsle, utkikstorn, sittplatser och grillplats 


bjuder in till en naturnära och lärande fritidssysselsättning. Ett område som 


också kan komma att användas av skola och förskola i lärande syfte. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 15 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade i sin tur medborgarförslaget till samhällsservice-


nämnden för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden har 18 augusti 2021, § 117 godkänt yttrande från 


kommunekologen. Han skriver att förslaget är ett lovvärt och intressant 


initiativ på hur naturvärden och rekreationsvärden skulle kunna höjas i 


anslutning till Los samhälle. Kommunen besitter inte sakkunskap om 
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restaurering av våtmarker och kan därför inte i detta läge uttala sig om vilka 


åtgärder som är lämpliga att sätta in. Samhällsserviceförvaltningen föreslår 


att om projektet ska genomföras så bör en förstudie göras där åtgärds-


behoven, kostnader för genomförande, finansiering, med mera, utreds. 


Expertkompetens är då nödvändig att anlita för genomförandet av förstudien. 


Sedan behövs någon funktion som kan ta projektet till ett genomförande av 


de åtgärder som kommit fram i förstudien. 


 


Efter att åtgärderna genomförts krävs också någon form av kontinuerlig 


tillsyn och skötsel av området, särskilt om det anläggs anordningar för 


friluftsliv och för besökare. 


 


Samhällsserviceförvaltningen har idag svårt att i sin befintliga organisation 


vara huvudman för detta projekts genomförande. Det krävs att det finns en 


extern huvudman och projektledare. Kommunen bedöms kunna hjälpa till 


med ansökning av LONA-projektet och den administration som detta 


innebär. Den 10 procentiga medfinansieringen skulle eventuellt kunna 


finansieras via kommunens naturvårdsfond beroende på hur omfattande 


kostnaden blir. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kontakt tas med Biosfärsområdet 


Voxnandalen för att undersöka om de har möjlighet att deltaga i projektet.     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I 


sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att Ljusdals kommun 


ska agera för att våtmarken restaureras för att förhindra den pågående 


igenväxningen och möjliggöra att våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv 


livsmiljö för de arter som är beroende av våtmarken.  


 


I dagsläget saknas kommunala resurser för att driva en restaurering i egen 


regi. 


 


Förslagsställaren hänvisas att hitta extern huvudman för projektet.  


Kommunen kan vara behjälplig med en LONA-ansökan om det finns en 


projektägare som kan hålla i projektet i enlighet med samhällsservice-


nämndens yttrande 
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 175 


Arbetsutskottets protokoll 15 september 2021, § 112 


Förslag till beslut 3 september 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 117 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  23 augusti 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021 


Medborgarförslag 18 december 2020 


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 


Förslagsställaren 
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§ 143 Dnr 00295/2021  


Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att taxan för serveringstillstånd bör ses över, har 


lämnats in. 


 


Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för 


serveringstillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar 


kostar 7 750 kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en 


premiär eller liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med 


tilltugg är det alltså samma avgift som om man har upp till sex gånger.  


 


Förslagsställaren önskar att frågan lyfts och att man ser över detta. 


Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 


för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 


Det finns alternativ att titta på, i tex Stockholms stad finns en rörlig avgift 


baserad på årsomsättningen 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS 
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§ 144 Dnr 00307/2021  


Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i 
hela kommunen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen 


har inlämnats. 


 


Förslagsställaren föreslår att Ljusdals kommun börjar genomföra årliga 


återkommande möten med samhällsföreningar och innevånare i kommunens 


alla orter. Mötena ska genomföras i orten, så att det finns möjlighet till 


platsbesök eller vandringar. Det är kommunen tillsammans med innevånarna 


och föreningar i respektive ort som tillsammans bestämmer vad som behövs 


tas upp för diskussion och information. Genom att det som innevånarna 


faktiskt vill ha på sin ort, eller ser ett behov av att förbättra, ordna osv, kan 


ligga till grund för och prioriteras inom kommunens drift- och 


investeringsarbete. Detta gör att medborgardialogen och innevånarnas 


inflytande förbättras. För att mötena skall vara meningsfulla krävs att 


ansvariga tjänstemän med beslutanderätt och politiker deltar på möten.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 145 Dnr 00291/2021  


Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan 
på väg 84 mellan Ygskorset och Färila  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan 


Ygskorset och Färila har lämnats in. 


 


Förslagsställaren föreslår att det anordnas ett 


övergångsställe/övergångsställen efter 60 (84:an) sträckan mellan Ygskorset 


och Färila då det inte finns ett säkert sätt att korsa vägen från gång och 


cykelvägen över på andra sidan. 


 


Förslagsställaren vill se ett över gångställe i anslutning till eventuella 


busshållplatser eller där det finns "påfarter" till gång/cykelvägen.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 146 Dnr 00298/2021  


Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen 
mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges 
namnet Järvsöfaks backe 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om av delen av Renbergsvägen mellan Turistvägen 


och Stationsgatan i Järvsö ska ges namnet Järvsöfaks backe har lämnats in.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för beslut 
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§ 147 Dnr 00364/2021  


Medborgarförslag om temporär container för sopor i 
Los 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, om att kommunen ska tillhandahålla en temporär 


container för turistsopor i Los, har lämnats in till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen  


Förslagsställaren 
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§ 148 Dnr 00325/2021  


Medborgarförslag gällande utökad säsong för 
lekplatsen i Ljusdals folkpark 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande utökade säsong för lekplatsen i Ljusdals 


folkpark har lämnats till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen  


Förslagsställaren 
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§ 149 Dnr 00292/2021  


Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 
utanför Färila 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 utanför Färila har 


lämnats till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för beslut 


Förslagsställaren 
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§ 150 Dnr 00382/2021  


Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för beslut 


Förslagsställaren 
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§ 151 Dnr 00381/2021  


Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt 
sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Beslutet delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag, gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för 


hundbajspåsar efter elljusspåret, har lämnats till fullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för beslut 


Förslagsställaren 
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§ 152 Dnr 00380/2021  


Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt tvätteri har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren 
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§ 153 Dnr 00339/2021  


Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren 
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§ 154 Dnr 00177/2021  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
andra kvartalet 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 


beslut för individ- och familjeomsorgen andra kvartalet 2021.               


Beslutsunderlag 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 16 november 2021, § 190 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 171 


Tjänsteskrivelse 30 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 155 Dnr 00142/2021  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1 Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 29 september 2021. 


Sammanfattningen omfattar 15 motioner och 24 medborgarförslag.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 178 


Tjänsteskrivelse 29 september 2021 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 156 Dnr 00392/2021  


Avsägelse från Mona Änges (KD) gällande uppdraget 
som ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Mona Änges (KD) entledigas från sitt uppdrag.  


 


2. Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Mona Änges (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ordföranden frågar om Mona Änges kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Roger Kastman (KD): Guy Plantin (KD) väljs till ny ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roger Kastmans 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Mona Änges 


Guy Plantin 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Löneenheten 


Förtroendemannaregister 
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§ 157 Dnr 00394/2021  


Medborgarförslag gällande att anlägga en 
avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna 


söder om Järvsö har lämnats till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 
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§ 158 Dnr 00408/2021  


Motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller 
flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen 


föreslås att en eller flera rullstolsgungor installeras på lämplig lekplats i 


kommunen 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 159 Dnr 00407/2021  


Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) som ersättare i 
omsorgsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2. Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 


i omsorgsnämnden.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Robert Wetterkvist (SD) väljs till ny ersättare i 


omsorgsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Robert Wetterkvist 


Omsorgsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 160 Dnr 00391/2021  


Medborgarförslag gällande hundgård i Järvsö 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut 


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö har lämnats till 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för beslut 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


54(57) 


Datum 


2021-11-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 161 Dnr 00409/2021  


Avsägelse från Lennart Brolin (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


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


 kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


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


kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Lennart Brolin 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


55(57) 


Datum 


2021-11-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 162 Dnr 00402/2021  


Avsägelse från Christina Sundell (M) som ersättare i 
kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Christina Sundell (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 ersättare i kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Christina Sundell (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare 


i kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Christina Sundell 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


56(57) 


Datum 


2021-11-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 163 Dnr 00411/2021  


Motion från Karin Jansson (Mp) gällande laddstolpe i 
Los 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion gällande laddstolpe i Los. I 


motionen föreslår att 


 


 kommunchefen får i uppdrag att skyndsamt säkerställa en medveten 


satsning på en utbyggnad av laddinfrastruktur i Los och trakten 


däromkring. 


 


 arbetet med att säkerställa en god laddinfrastruktur i hela kommunen 


ska intensifieras.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


57(57) 


Datum 


2021-11-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 164 Dnr 00412/2021  


Motion från Karin Jansson (Mp) om att bevara Ljusdals 
självstyre 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Karin Jansson (MP) har lämnat en motion om att bevara Ljusdals självstyre. 


 


I motionen föreslås att 


 


 kommunstyrelsen och kommunens förvaltningar ska arbeta utifrån 


ambitionen att bevara Ljusdals kommuns självstyre. 


 


 inte verka för någon form av kommunsammanslagning.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


 





