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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 24 maj 2021 klockan 18:00-21:30 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande jäv § 66 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 

Stina Berg (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Kennet Hedman (M) tjg ers istället för Jonas Wallgren Nordlander deltar digitalt 

Hanna Görgård (C) deltar digitalt 

Sören Görgård (C) deltar digitalt  

Solange Nordh (C) deltar digitalt jäv § 66 

William Våhlberg (C) deltar digitalt 

Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 

Maud Jonsson (L) deltar digitalt 

Bertil Skoog (LB) tjg ers istället för Harald Noréus (L) deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Birgitta Backman (S) tjg ers istället för Jonny Svensson (S) deltar digitalt 

Stina  Michelson (S) deltar digitalt 

Lennart Canskog (S) tjg ers istället för Tommy Borg (S) deltar digitalt 

Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Jenny Breslin (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Nouh Baravi (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt jäv § 66 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt jäv § 66 

Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 

Lena Svahn (MP) deltar digitalt jäv § 64 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Jens Furuskog (SD) tjg ers istället för Mats Markusson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 

Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt  
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 Ersättare 

Astrid Edlund (LB) 

Fredrik Röjd (LB) 

Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Lena Svahn (MP) och Marie-Louise Hellström (LB) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-05-31 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 63-79 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Lena Svahn och Marie-Louise Hellström   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-05-24 

Datum för anslags upprättande 2021-06-01 

Datum för anslags nedtagande 2021-06-22 

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 14 maj 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 maj 2021 i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 

sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts ett medborgarförslag 

och en avsägelse. Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på 

dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att Susanne Blomqvist (L) är ny ersättare i kommun-

fullmäktige fr o m 5 maj 2021 och att Jonny Svensson (S) är ny ledamot i 

kommunfullmäktige fr o m 5 maj 2021. Mariana Lindh (S) är ny ersättare i 

kommunfullmäktige fr o m 5 maj 2021. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

En fråga har inkommit. Svar på denna kommer att lämnas vid nästa 

sammanträde. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om när tillgängligheten av 

skyltar och bänkar kring Kyrksjön kommer att åtgärdas. 

 

Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga kring utbildning i tillgänglighet 

för förtroendevalda. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Annelie Wallberg (S) svarar på frågan. 
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Innehållsförteckning 

§ 63 Dnr 00427/2020 
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 
2020 - Återremitterat ärende ............................................................................... 7 

§ 64 Dnr 00127/2021 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 ................................................................ 9 

§ 65 Dnr 00010/2021 
Extra stöd till föreningar 2021 ............................................................................ 10 

§ 66 Dnr 00012/2020 
Stöd till det lokala näringslivet med anledning av pandemin .............................. 12 

§ 67 Dnr 00094/2020 
Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser.................................................................................................. 14 

§ 68 Dnr 00018/2020 
Verksamhetsplan 2021- för kännedom .............................................................. 16 

§ 69 Dnr 00188/2021 
Interpellation från Roger Kastman (KD) till arbetsmarknads- och 
socialnämndens ordförande avseende kommunens ansökan om att 
bli kompletterande aktör till ............................................................................... 17 

Arbetsförmedlingen. Svar .................................................................................. 17 

§ 70 Dnr 00086/2021 
Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter Torbjörn 
Melkersson (V) .................................................................................................. 21 

§ 71 Dnr 00193/2021 
Avsägelse från Stina Berg (M) gällande uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning ..................................................................................................... 22 

§ 72 Dnr 00181/2021 
Avsägelse från Walle Olsson (V) gällande uppdraget som ledamot i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval ............................................ 23 

§ 73 Dnr 00510/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om professionell skjutbana i 
kommunen. Svar ............................................................................................... 24 

§ 74 Dnr 00540/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs. Svar .................... 27 

§ 75 Dnr 00581/2018 
Medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 
inom hemtjänsten. Svar .................................................................................... 29 

§ 76 Dnr 00259/2019 
Medborgarförslag med önskemål om kommunens agerande gällande 
kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 
Svar .................................................................................................................. 31 

§ 77 Dnr 00190/2021 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen ..................................... 34 
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§ 78 Dnr 00202/2021 
Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden ......................................................................... 36 

§ 79 Dnr 00197/2021 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom 
att bygga hus till dem ........................................................................................ 37 
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§ 63 Dnr 00427/2020  

Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 - Återremitterat ärende 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 

granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 

rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 

med ett skriftligt svar. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att kommun-

styrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan som 

anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 

rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport (dnr 

427/2020). 

 

Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete; 

- dels utgör styrelsen en egen nämnd och ska bereda ett svar avseende de 

delar som berör styrelsens eget verksamhetsområde samt att genom sin 

uppsiktsplikt och dess funktion som beredande organ inför 

kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de rekommendationer som 

berör övriga nämnder.  

 

Övriga berörda nämnder har svarat på revisionsrapporten och deras svar 

bifogas handlingarna.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 79 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 55 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 

Handlingsplan Ekonomistyrning 14 april 2021 

Kommunstyrelsens kommentarer 14 april 2021 

Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021 § 31 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 mars 2021 

Utbildningsnämndens protokoll 25 februari 2021, § 16 

Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 26 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 38 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), Maud Jonsson 

(L), Bodil Eriksson (LB) och Kennet Hedman (M): Bifall till kommun-

styrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunrevisionen (Reviderat yttrande) 
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§ 64 Dnr 00127/2021  

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 

 Inköp Gävleborg 2020 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 

 ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning. 

 

Jäv 

 

Lena Svahn (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 81 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 61 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 

Revisionsberättelse bokslut 2020, 22 mars 2021 

Årsredovisning 17 mars 2021 

Framställning till medlemskommunerna 17 mars 2021 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Inköp Gävleborg 
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§ 65 Dnr 00010/2021  

Extra stöd till föreningar 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden beviljas ett anslag om 1 030 000 kronor för 

 extra stöd till föreningar på grund av den rådande coronapandemins 

 restriktioner, rekommendationer och regler.  

 

2.  Medel tas ur kommunens rörelsekapital.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den svåra ekonomiska situation som drabbar föreningarna i Ljusdals 

kommun till följd av pandemin äskar samhällsservicenämnden medel hos 

kommunstyrelsen om 1,03 miljoner kronor för extra stöd till föreningar. 

Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för driftkostnader till 

föreningar utan är tänkt att täcka delar av de fasta kostnaderna, eventuella 

merkostnader och inkomstbortfall kopplade till den rådande pandemin.  

 

Stödet delas upp i tre delar:  

• Ena delen är till föreningar som äger fastigheter eller anläggningar och får 

 drift- och underhållsbidrag från kommunen.  

• Den andra delen riktar sig till föreningar som har fasta kostnader eller 

 merkostnader men som inte äger egna fastigheter/anläggningar.  

• Den tredje delen gäller föreningar som hyr Ljusdals kommuns lokaler och 

 anläggningar och får en subventionerad hyreskostnad. 

 

Medlen fördelas enligt nedan: 

• Utökat drift- och underhållsstöd - 595 000 kronor. 

• Extra stöd till kultur-, fritids- eller idrottsföreningar - 175 000 kronor. 

• Utökad subvention för hall- och planhyror - 260 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 82 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 53 

Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 64 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2021 

Bilagor 1-3, 8 mars 2021 
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Yrkanden 

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

(M), Jonas Rask Samuelsson (C), Irene Jonsson (S), Maud Jonsson (L), 

Oscar Löfgren (V), Bodil Eriksson (LB) och Per-Gunnar Larsson (S): 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 

Samhällsservicenämnden för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 66 Dnr 00012/2020  

Stöd till det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. 1 000 000 kronor tas ur kommunens rörelsekapital för att finansiera 

 kommunstyrelsens beslut att stötta det lokala näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 

För att stödja det lokala näringslivet beslutade kommunstyrelsen 6 maj 2021, 

§ 83 att anställda i Ljusdals kommun får en sommargåva om 500 kronor per 

anställd. En sommargåva till de anställda är samtidigt ett bra sätt för 

kommunen som arbetsgivare att visa sin uppskattning för det arbete som 

utförts under en period med pandemi som varit påfrestande.   

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 1 000 000 

kronor ur kommunens rörelsekapital för att finansiera kommunstyrelsens 

beslut att stötta det lokala näringslivet. 

 

Jäv 

 

Solange Nordh (C), Ingela Gustavsson (V) Maria Fernmalm (S) och Annelie 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 83 

Tjänsteskrivelse 28 april 2021 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 63 

Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 53 

Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 

Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 47 

Yrkanden 

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

(M) och Bodil Eriksson (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

KF 2021-05-24
(Signerat, SHA-256 D87F138BBDEACF9520793B40E0A6AABA5F273A8355C760A59ED325F5A63CAEE0)

Sida 12 av 38



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

13(37) 

Datum 

2021-05-24 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Ekonomienheten 
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§ 67 Dnr 00094/2020  

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Kommunstyrelsen ges rätt att till och med 31 augusti 2021, med stöd av 

 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 

 förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om 

 förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

 

2. Föreskrift enligt p. 1 får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 

 kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 

  

3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 

 begränsat område. 

 

4.  Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommun-

 fullmäktige. 

 

5.  Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 

 besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid. 

 

6. Innan föreskrift om begränsning utfärdas ska smittskyddsläkare samt 

 Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsens 

 förslag.          

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 

rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 

en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas 

genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 

kap 1 § förordningen. Föreskrifterna ska vara begränsade såväl geografiskt 

men även vad gäller tid för giltighet.  
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Med fullmäktiges beslut ges kommunstyrelsen rätt, att i syfte att begränsa 

smittspridning av covid-19 och med stöd av begränsningsförordningen under 

en begränsad tid och till begränsad plats, förbjuda vistelse för allmänheten.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 87 

Tjänsteskrivelse 21 april 2021 

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.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 68 Dnr 00018/2020  

Verksamhetsplan 2021- för kännedom 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder har antagit sina verksamhetsplaner. De presenteras samlat 

för kommunfullmäktige.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 84 

Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 48 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2021 

Samlad verksamhetsplan 14 april 2021 

Nämndernas antagna verksamhetsplaner 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 69 Dnr 00188/2021  

Interpellation från Roger Kastman (KD) till 
arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 
avseende kommunens ansökan om att bli 
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Roger Kastman (KD) har ställt en interpellation till arbetsmarknads- och 

socialnämndens (ASN) ordförande avseende kommunens ansökan om att bli 

en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen: 

 

"Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april ställdes frågor till 

ordföranden i  ASN om vem som hade beslutat om att sända in en ofull-

ständig ansökan om att Ljusdals kommun ska bli utförare av tjänst "Stöd och 

matchning" åt Arbetsförmedlingen. Den ofullständiga ansökan skickades in 

utan något politiskt beslut. Ett beslut skulle ha tagits av kommunfullmäktige 

eftersom ansökan är av stor principiell betydelse, när den bland annat 

innebär att kommunen ska konkurrera med lokala företag och bedriva 

affärsverksamhet. 

 

Vid sammanträdet svarade ordföranden i ASN att det var han och förvalt-

ningschefen samt en tjänsteman som tagit beslutet om att skicka in den 

ofullständiga ansökan. De var medvetna om att ansökan skulle avslås efter-

som den var ofullständig och att ärendet skulle komma tillbaka till 

kommunen och då skulle ASN ta ett beslut om att skicka in en fullständig 

ansökan.   

 

Den 27 april  på möte med ASN säger nämndens ordförande att det är han, 

dåvarande KSO och kommunchefen som tagit beslut om att skicka in 

ansökan. Lite längre in på samma möte ändrar sig nämndens ordförande och 

säger nu att det är han som har tagit beslut om att skicka in ansökan. 

 

Det ger anledning till att ställa följande frågor till ordföranden: 
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1.  Vilken politiker tog beslut om att skicka in den ofullständiga ansökan till 

 Arbetsförmedlingen? 

2.  På vilket sätt diariefördes ansökan och varför fick nämndledamot ej ut 

 den vid begäran 

3.  Varför har nämnden ledamöter inte fått svar på direkta frågor om 

 huruvida en ansökan har skickats in till Arbetsförmedlingen? 

4.  Om kommunen blir antagen som leverantör av tjänsten ”Stöd och 

 matchning”,  i vilken form kommer verksamheten att bedrivas? I 

 bolagsform? Var i delegationsordningen för ASN står det att nämnden får 

 starta upp bolag? 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning har svarat 

på interpellationen: 

 

1.  Den ofullständiga ansökan skickades in på delegation, jag som 

 ordförande var informerad. 

2.  Ansökan diariefördes inte, det var inte tekniskt möjligt då ansökan 

 gjordes digitalt på Arbetsförmedlingens webb, man kunde få ut den via 

 arbetsförmedlingen.  

3.  Där håller jag inte med dig alls, på beredningen den 9 februari 

 informerades presidiet om att en ansökan kunde komma att skickas in, 

 efter att detta gjorts har man varje gång en ledamot frågat sagt att en 

 intresseanmälan är inskickad. 

4.  Den här frågan blir jag väldigt undrande över eftersom du verkar tycka att 

 när det finns privata bolag så konkurrerar alltid kommunen, det är ju så att 

 varken skola eller hemtjänst har behövts  bolagiserats för att verka på en 

 marknad som styrs av lagen om valfrihet och lagen om offentliga 

 upphandlingar.   

 

STOM (Stöd o matchning – som vi tänkte söka inom – är enligt LOV 

  

KROM – Kundval rusta o matcha – kan både ske via LOV eller via LOU. 

  

Enligt en utredning från staten så är det helt lagligt för kommuner att 

leverera enligt LOV och enlig LOU. 

 

SOU = statens offentliga utredningar 

SOU 2020:41. Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – 

en analys av de rättsliga förutsättningarna.  

Utredningens bedömning: Kommuner kan vara leverantörer av 

arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOV)  
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Utredningens bedömning: Kommuner kan vara leverantörer av 

arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen enligt lagen om valfrihet hos 

Arbetsförmedlingen och lagen om valfrihetssystem.  

Utredningens bedömning: Kommunerna kan vara leverantörer till 

Arbetsförmedlingen om de följer konkurrenslagens bestämmelser, däribland 

reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-

reglerna). Konkurrensneutralitet, eller så likvärdiga förutsättningar som 

möjligt, bör uppnås mellan kommunerna och de privata leverantörerna.  

Utredningens bedömning: Kommuner kan utföra arbetsmarknadstjänster åt 

Arbetsförmedlingen inom ett samarbete mellan upphandlande myndigheter 

för att uppnå gemensamma mål. Några regeländringar behövs inte för 

kommunernas del. 

 

Det behövs ett förtydligande gällande att vi ville vara en kompletterande 

aktör, det är ingen skillnad i arbetssättet som utförs idag på AME och hur 

arbetssättet som kompletterande aktör skulle vara, skillnaden som 

kompletterande aktör är att vi har en större möjlighet att kvalitetssäkra vårt 

arbete då statliga medel utgår för de insatser vi gör.   

 

Intresset och frågan är stor i landets kommuner efter att den statliga 

utredning som fastslog att kommuner enligt rådande lagstiftning kan vara 

utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser. Så här säger Maria 

Mindhammar, GD Arbetsförmedlingen:  

 

”Samarbetet med kommunerna förblir mycket viktigt för 

Arbetsförmedlingen och är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv 

arbetsmarknadspolitik. Det är bra att en statlig utredning tydliggör 

kommunernas möjligheter att agera som leverantörer av 

arbetsmarknadstjänster.”  

 

Vi vill vara ett komplement inte en konkurrent till de företag som idag 

arbetar med liknande insatser. Att som kommun ta ansvar för att våra 

invånare har rätt till stöttning ser vi som en självklarhet. Idag finns ca 600 

personer i Ljusdals kommun som har behov av stöd och matchning för att i 

närtid och på sikt möta upp lokala företags efterfrågan på arbetskraft.  

Jag tycker det är vår skyldighet som kommun att se över och utvärdera olika 

arbetsmodeller och insatser för att säkerställa att våra invånare i Ljusdals 

kommun får det stöd och den hjälp de behöver för att komma till egen 

försörjning." 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Roger Kastman (KD), Ove 

Schönning (S), Lars Molin (M), Maria Molin (M), Bodil Eriksson (LB), 

Stina Michelson (S), Kennet Hedman (M) och  Marit Holmstrand (S).  
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Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 21 maj 2021 

Interpellation 6 maj 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 70 Dnr 00086/2021  

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter 
Torbjörn Melkersson (V) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Roger Kastman (KD) väljs till ersättare i omsorgsnämnden. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 32 att entlediga Torbjörn 

Melkersson (V) från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 

 

När fyllnadsval skulle göras begärdes omröstning mellan föreslagna Kicki 

Furustedt (V) och Roger Kastman (KD). Omröstning gällande personval ska 

ske slutet. Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden under pandemin 

sker digitalt, fanns inte möjligheten att genomföra den slutna omröstningen. 

Ärendet bordlades därför. 

 

Kommunen har till dagens sammanträde tagit i bruk ett voteringssystem som 

medger slutna omröstningar enligt lagens krav. 

 

Sluten omröstning genomförs. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 32 

Omröstningsresultat 

Med 14 röster för Roger Kastman och 5 röster för Kicki Furustedt har 

kommunfullmäktige beslutat välja Roger Kastman till ersättare i 

omsorgsnämnden. 20 ledamöter avstår från att rösta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt, Omsorgsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 71 Dnr 00193/2021  

Avsägelse från Stina Berg (M) gällande uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Stina Berg (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.  

 

2.  Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning sker vid ett 

 senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Stina Berg (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

 

Ordföranden frågar om Stina Berg kan entledigas från sina uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Länsstyrelsen  
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§ 72 Dnr 00181/2021  

Avsägelse från Walle Olsson (V) gällande uppdraget 
som ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Walle Olsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2. Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i arbetsmarknads- och 

 socialnämnden.  

 

3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

 

4.  Beslut om ny ersättare efter Roger Kastman (KD) sker vid ett senare 

 tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Walle Olsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ordföranden frågar om Walle Olsson kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i 

arbetsmarknads-och socialnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 73 Dnr 00510/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om professionell 
skjutbana i kommunen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

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

en professionell skjutbana i kommunen. 

 

I motionen skriver han: 

"Jag har blivit upplyst om att det finns ett behov i Ljusdals kommun för ett 

samlat grepp angående skjutbanor. Vi har idag ett flertal skjutbanor runt om i 

kommunen och bland annat en i Slottegymnasiets lokaler och även den i 

Måga som ligger precis vid ett attraktivt motionsområde. Flera skjutbanor 

för jaktvapen ligger i anslutning till villaområden och där ljudnivåerna har 

lett till att inskränkningar i tillgången till övningstid har skett.  

 

Från skogsnäringen har jag förstått att jakt av älg är väsentlig då detta djur 

har stor åverkan på återväxten i skogen då älgen medför så kallade 

betesskador på ungskog. Skogsnäringen är också en av våra största näringar 

som är betydande för ekonomin i kommunen och Sverige.  

 

Tillväxten på jägare och möjligheten till övning är naturligtvis en 

konsekvens av detta och att jakt kan fortgå under tider på året som är utsedda 

för detta ser jägare, som jag varit i kontakt med, att möjligheten till övning 

måste bli bättre. Detta gäller såväl jakt med kulgevär som hagelgevär. Ett 

bekymmer som berättats för mig är att övning för skjutning med längre 

avstånd till målet har blivit allt svårare i kommunen. De skjutbanor som har 

långa avstånd blir allt färre och, mig veterligen, har vi ingen i skjutbana med 

längre avstånd än 300 meter. Nej, man skjuter sällan djur på så långa 

avstånd, men övning ger färdighet och det finns önskemål från sportskytte att 

ha möjligheten att träna på längre avstånd. Vi har även en bågskytteförening 

som under vinterhalvåret tränar i Slottegymnasiets lokaler och under 

sommaren håller till efter Kyrksjönäsvägen.  
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Jakt är en väsentlig del av vår kultur i Hälsingland då det jagas allt från 

rovdjur till stor- och småvilt. Det är viktigt att kommunen, skogsägarna och 

jägarna ges möjlighet att påverka hur jaktens framtid ska se ut. På vilket sätt 

kan vi förbättra möjligheten till övning. Några områden som idag har 

skjutbanor har också utvecklingsmöjligheter såsom bostäder och 

rekreationsområden. Det skulle frigöra mark som skulle kunna nyttjas för 

dessa ändamål.  

 

Frågan som ställts till mig är om det finns en vilja och möjligheter inom 

kommunen att se över situationen med skjutbanor runt om i kommunen och 

utreda om det finns möjlighet och ett behov att samlokalisera till en mer 

professionell skjutbana, där sportskytte i form av pistol, revolver, gevär och 

bågskytte skulle kunna samsas med jägarföreningar. En skjutbana som inte 

ligger i närheten av bostadsområden och som skulle möjliggöra övning under 

en betydligt större tidsram än vad som nu finns." 

 

Markus Evensson yrkar att Ljusdals kommun utreder hur en skjutbana av en 

mer professionell kaliber skulle kunna byggas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 153 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 

motionen till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.  

 

Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden att en utredning av denna typ kommer att vara mycket omfattande 

och kräva stora utredningsresurser. Fritidsenheten inom samhällsservice-

förvaltningen har för närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant 

utredningsarbete i närtid, med tanke på den ekonomiska situation som 

förvaltningen står inför under de kommande åren. 

         

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. I sitt 

övervägande skriver han att vi har ett flertal skjutbanor som ligger väldigt 

ortsnära, detta är ohållbart i framtiden.  

 

Ett av våra mest välbesökta motionsområden har en skjutbana mitt i. 

Ljusdals kommun behöver utreda en ny placering av skjutbanan i Måga.    

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 37 att motionen avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 93 att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 93 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 37 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens 14 januari 2020 § 13 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 januari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 153 

Motion 27 november 2017 

Yrkanden 

Lars Molin (M) och Per-Gunnar Larsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson 
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§ 74 Dnr 00540/2017  

Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på 
Östernäs. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

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

sportbur på Östernäs. 

 

Motionären skriver att Östernäs är ett av kommunens utvecklingsområden 

där det idag finns en lekpark, en betongpark, träningsanläggning och beach-

volleybollplan. Detta kan kommunen utveckla och möjligheterna kan byggas 

ut för våra invånare att trivas än bättre på området. 

 

I kommunen har vi, skriver motionären, ett antal "kulananläggningar" med 

konstgräs och vi har en konstgräsplan på Älvvallen som är specifikt byggd 

för fotboll. För att bredda utbudet skulle kommunen kunna bygga en 

"sportbur", en anläggning med ett underlag där man kan spela bandy, basket, 

fotboll och andra sporter som kan fungera på ett hårdare underlag än 

konstgräs. 

 

Motionären yrkar därför att kommunen utreder möjligheten att bygga en 

"sportbur" på Östernäs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 7 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen till 

dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 

nämnden att det idag finns kompletta multiarenor motsvarande sportburar, på 

fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och Los), det 

vill säga en multiarena per kommundel. 

 

I dagsläget finns inte någon ekonomisk förutsättning i kommunens budget 

för att finansiera en sportbur på Östernäs. 
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Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen beviljas. I sitt 

övervägande skriver han att med utvecklingen av Östernäs med ny padelbana 

och det parkområde som ligger där bör kommunen ligga i framkant och satsa 

vidare på området.  

 

Samhällsservicenämnden hänvisar till ekonomin och de förutsättningarna har 

förändrats genom ett fantastiskt arbete under de senaste två åren. Den som 

vill veta mer hur en sportbur kan se ut kan söka på Zlatan court för 

inspiration.    

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 38 att motionen avslås.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 94 att motionen avslås.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 94 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 38 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 7 

Motion 19 december 2017  

Yrkanden 

Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Markus Evensson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 00581/2018  

Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 

inom hemtjänsten har inkommit. 

 

Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar hjälp med återvinning av 

förpackningar och tidningar inom hemtjänsten till dem som behöver det. 

 

Förslagsställaren anser att Ljusdals kommun ska införa detta, även om det på 

riksplanet finns en dom som säger att denna hjälp inte ingår i hemtjänsten. 

Det är ett led i miljöarbetet som bör utvecklas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018, § 192 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 

yttrande.  

 

Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdalshem och Ljusdals Energi 

bör stå för sorteringssystem/kärl/placering och tillgänglighet. Hemtjänstens 

personal kan när det är sorterat bära ut till dessa kärl som är tillgängligt 

placerade. För att kunden ska få den hjälpen behövs en ansökan om bistånd. 

Riktlinje för detta bistånd behöver upprättas. Kunden ansvarar för sortering i 

sitt eget hem. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 

sitt övervägande skriver han att för de personer som har hemtjänst ska det 

vara möjligt att få hjälp med källsortering. Detta förutsätter att det finns för 

ändamålet avsedda behållare vid fastigheten. Omsorgsnämnden har uttryckt 

en positiv hållning till medborgarförslaget.  

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 41 att medborgarförslaget bifalles. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 95 att medborgarförslaget bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 95 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 41 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Omsorgsnämndens yttrande 18 mars 2020 § 42 

Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018 § 192 

Medborgarförslag 3 december 2018 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Irene Jonsson 

(S), Kristoffer Hansson (MP) och Per-Gunnar Larsson (S):  Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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Sida 
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 00259/2019  

Medborgarförslag med önskemål om kommunens 
agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor 
längs Kalvsjöns östra strand. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om kommunens agerande 

gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 

 

Förslagsställaren anser att kraftledningen är olämplig av ett antal skäl: 

 

Det finns negativa hälso- och miljöaspekter i att ha en kraftledning för nära 

fastigheter och andra allmänna platser där "människor vistas stadigvarande".  

 

Enligt Elsäkerhetsverket får en högspänningsledning inte vara dragen "över 

eller i farlig närhet av" bland annat badplatser, lekplatser eller 

campingplatser, eller andra ställen där allmänheten vistas (definierat som 

minst 20 horisontella meter från ledningen till områdets yttersta gräns).  

 

Kraftledningen begränsar utnyttjandet av mycket attraktiv mark för 

kommunen och dess invånare och besökare i närheten av Kalvsjön. 

 

Förslagsställaren har varit i kontakt med en representant från Trafikverket 

som ställer sig positiv till en dialog. Om Ljusdals kommun ser intresse att 

ändra på denna kraftledning för att främja miljö och hälsa, möjliggöra 

samhällsutveckling, förbättra markåtkomst och/eller förbättra tillgänglighet 

för allmänheten i naturskyddsområde så "är Trafikverket lyhörda och vill 

bidra så långt det går". De står till förfogande för att utreda alternativ och 

kostnader. 

 

Förslagsställaren uppskattar Ljusdals kommuns involvering i ärendet och ser 

fram emot en fortsatt dialog kring hur detta kan tas vidare. 

Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 115 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 

skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för yttrande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att man förstår förslagsställarens oro och har en 

positiv syn på det medborgarförslag som inkommit. Det finns starka och 

tydliga skäl för att överväga åtgärder för att få ner mikrotesla (µt)-nivåerna 

invid byggnader som används som permanentbostäder. Även argumentet att 

skapa mer attraktiv mark kring ledningsgatan är ett rimligt skäl att på sikt 

markförlägga delar av den aktuella kraftledningen.  

 

Från kommunens sida är en lösning med så mycket markkabel som möjligt 

att föredra, då det ger mindre påverkan för boende, natur och möjligheten till 

framtida expansion i området. Utöver det som nämns i medborgarförslaget 

så finns även ett LIS-område intill Kalvsjön, vilket också är ett skäl för att 

markkabel kan bli aktuellt. 

 

Innan beslut tas att befintlig kraftledning markförläggs bör en finansierings-

lösning vara klar som är samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

Förslagsvis bör man inleda finansieringsdiskussioner tillsammans med 

ledningsägare, kommunen och berörda fastighetsägare.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 

till samhällsservicenämndens utlåtande föreslås att detta medborgarförslag 

avslås. 

 

Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 42 att medborgarförslaget avslås.    

 

Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 96 att medborgarförslaget avslås.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 96 

Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 42 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 § 3 

Samhällsserviceförvaltningens yttrande 9 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll  30 september 2019, § 115 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 00190/2021  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen har inkommit. 

Förslagsställaren skriver:  

 

"Jag anser att Ljusdal behöver ha en gång- och cykelbana till Älvvallen från 

OKQ8 korsningen.  

 

Anledningen är att det åker tung trafik på Kyrksjönäsvägen vilket är samma 

väg som våra ungdomar ska cykla på till sina friidrottsaktiviteter, fotboll och 

tennis, samt ta sig till folkparken.  

 

De barn och ungdomar som bor vid bl.a Slotte, Kläppa och Ämbarbo 

områdena cyklar inte först till Östernäs och för att ta sig till gång- och 

cykelbanan som börjar där. Se ni på kartan så blir det en väldig omväg för 

ungdomarna, som vill på ett smidigt sätt ta sig till sina aktiviteter. 

 

Jag och andra föräldrar tar nu bilen till Älvvallen istället för att låta våra barn 

att cykla till sina fritidsaktiviteter, vilket inte är miljömässigt hållbart och 

som förälder anser jag att det inte är föredömligt att skjutsa sina barn till sina 

träningar, vilket skulle kunna vara en bra uppvärmning annars. Vi som 

cyklar mycket vet hur läskigt det är att cykla vid svängen vid Unax och bli 

omkörd av en lastbil vid möte. Inget vi vill att våra barn ska uppleva och i 

värsta fall cykla omkull med tragisk utgång. 

 

Så jag önskar att ni kan fatta ett positivt beslut angående detta, och en gång- 

och cykelbana kan påbörjas nu i sommar."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige godkänner detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden 
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§ 78 Dnr 00202/2021  

Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Ordföranden frågar om Anna-Karin Zachrisson kan beviljas entledigande 

från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden 

Anna-Karin Zachrisson 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 79 Dnr 00197/2021  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa 
insekter genom att bygga hus till dem 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom att 

bygga hus till dem har inkommit. 

 

Förslagsställaren vill att kommunen ska arbeta för att de viktiga insekterna 

ska trivas. Husen får gärna likna hus/torn som finns i kommunen 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 14 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att ärendet delegeras till samhällsservicenämnden för 

beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 

Förslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


1(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 24 maj 2021 klockan 18:00-21:30 


Beslutande Ledamöter 


Annelie Wallberg (S), Ordförande jäv § 66 


Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 


Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 


Stina Berg (M) deltar digitalt 


Maria Molin (M) deltar digitalt 


Lars Molin (M) deltar digitalt 


Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 


Kennet Hedman (M) tjg ers istället för Jonas Wallgren Nordlander deltar digitalt 


Hanna Görgård (C) deltar digitalt 


Sören Görgård (C) deltar digitalt  


Solange Nordh (C) deltar digitalt jäv § 66 


William Våhlberg (C) deltar digitalt 


Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 


Maud Jonsson (L) deltar digitalt 


Bertil Skoog (LB) tjg ers istället för Harald Noréus (L) deltar digitalt 


Roger Kastman (KD) deltar digitalt 


Birgitta Backman (S) tjg ers istället för Jonny Svensson (S) deltar digitalt 


Stina  Michelson (S) deltar digitalt 


Lennart Canskog (S) tjg ers istället för Tommy Borg (S) deltar digitalt 


Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 


Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 


Jenny Breslin (S) deltar digitalt 


Ove Schönning (S) deltar digitalt 


Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 


Nouh Baravi (S) deltar digitalt 


Maria Fernmalm (S) deltar digitalt jäv § 66 


Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 


Ann Eriksson (S) deltar digitalt 


Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 


Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 


Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt jäv § 66 


Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 


Lena Svahn (MP) deltar digitalt jäv § 64 


Per Andersson (SD) deltar digitalt 


Jens Furuskog (SD) tjg ers istället för Mats Markusson (SD) deltar digitalt 


Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 


Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt 


Jonny Mill (LB) deltar digitalt 


Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt  
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 Ersättare 


Astrid Edlund (LB) 


Fredrik Röjd (LB) 


Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 


Justerare Lena Svahn (MP) och Marie-Louise Hellström (LB) 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-05-31 
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 63-79 


 Karin Höglund   


 Ordförande 


   


 Annelie Wallberg   


 Justerare 


   


 Lena Svahn och Marie-Louise Hellström   


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


3(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


ANSLAGSBEVIS 


 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2021-05-24 


Datum för anslags upprättande 2021-06-01 


Datum för anslags nedtagande 2021-06-22 


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 14 maj 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 14 maj 2021 i enlighet 


med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 


sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts ett medborgarförslag 


och en avsägelse. Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på 


dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att Susanne Blomqvist (L) är ny ersättare i kommun-


fullmäktige fr o m 5 maj 2021 och att Jonny Svensson (S) är ny ledamot i 


kommunfullmäktige fr o m 5 maj 2021. Mariana Lindh (S) är ny ersättare i 


kommunfullmäktige fr o m 5 maj 2021. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


En fråga har inkommit. Svar på denna kommer att lämnas vid nästa 


sammanträde. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga om när tillgängligheten av 


skyltar och bänkar kring Kyrksjön kommer att åtgärdas. 


 


Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) svarar på frågan. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) ställer en fråga kring utbildning i tillgänglighet 


för förtroendevalda. 


 


Kommunfullmäktiges ordförande Annelie Wallberg (S) svarar på frågan. 


 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


5(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Innehållsförteckning 


§ 63 Dnr 00427/2020 
Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning Ljusdals kommun 
2020 - Återremitterat ärende ............................................................................... 7 


§ 64 Dnr 00127/2021 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 ................................................................ 9 


§ 65 Dnr 00010/2021 
Extra stöd till föreningar 2021 ............................................................................ 10 


§ 66 Dnr 00012/2020 
Stöd till det lokala näringslivet med anledning av pandemin .............................. 12 


§ 67 Dnr 00094/2020 
Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser.................................................................................................. 14 


§ 68 Dnr 00018/2020 
Verksamhetsplan 2021- för kännedom .............................................................. 16 


§ 69 Dnr 00188/2021 
Interpellation från Roger Kastman (KD) till arbetsmarknads- och 
socialnämndens ordförande avseende kommunens ansökan om att 
bli kompletterande aktör till ............................................................................... 17 


Arbetsförmedlingen. Svar .................................................................................. 17 


§ 70 Dnr 00086/2021 
Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter Torbjörn 
Melkersson (V) .................................................................................................. 21 


§ 71 Dnr 00193/2021 
Avsägelse från Stina Berg (M) gällande uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning ..................................................................................................... 22 


§ 72 Dnr 00181/2021 
Avsägelse från Walle Olsson (V) gällande uppdraget som ledamot i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. Fyllnadsval ............................................ 23 


§ 73 Dnr 00510/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om professionell skjutbana i 
kommunen. Svar ............................................................................................... 24 


§ 74 Dnr 00540/2017 
Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs. Svar .................... 27 


§ 75 Dnr 00581/2018 
Medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 
inom hemtjänsten. Svar .................................................................................... 29 


§ 76 Dnr 00259/2019 
Medborgarförslag med önskemål om kommunens agerande gällande 
kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 
Svar .................................................................................................................. 31 


§ 77 Dnr 00190/2021 
Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen ..................................... 34 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


6(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 78 Dnr 00202/2021 
Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden ......................................................................... 36 


§ 79 Dnr 00197/2021 
Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom 
att bygga hus till dem ........................................................................................ 37 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


7(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 63 Dnr 00427/2020  


Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning 
Ljusdals kommun 2020 - Återremitterat ärende 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ljusdals kommun har PwC 


granskat ekonomistyrningen i Ljusdals kommun och presenterat flertalet 


rekommendationer varvid revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer 


med ett skriftligt svar. 


 


Vid fullmäktiges sammanträde i december 2020 beslutades att kommun-


styrelsens svar till revisionen ska innehålla en tydlig handlingsplan som 


anger vad som ska göras, när det ska vara klart och eventuella kostnader 


rörande de punkter som revisionen tar upp på sidan 26 i sin rapport (dnr 


427/2020). 


 


Kommunstyrelsen har två roller i detta arbete; 


- dels utgör styrelsen en egen nämnd och ska bereda ett svar avseende de 


delar som berör styrelsens eget verksamhetsområde samt att genom sin 


uppsiktsplikt och dess funktion som beredande organ inför 


kommunfullmäktige bereda ett svar avseende de rekommendationer som 


berör övriga nämnder.  


 


Övriga berörda nämnder har svarat på revisionsrapporten och deras svar 


bifogas handlingarna.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 79 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 55 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 


Handlingsplan Ekonomistyrning 14 april 2021 


Kommunstyrelsens kommentarer 14 april 2021 


Kommunstyrelsens protokoll 4 mars 2021 § 31 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2 mars 2021 


Utbildningsnämndens protokoll 25 februari 2021, § 16 


Omsorgsnämndens protokoll 24 februari 2021, § 26 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 38 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Lena Svahn (MP), Maud Jonsson 


(L), Bodil Eriksson (LB) och Kennet Hedman (M): Bifall till kommun-


styrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunrevisionen (Reviderat yttrande) 
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§ 64 Dnr 00127/2021  


Årsredovisning Inköp Gävleborg 2020 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunalförbundet 


 Inköp Gävleborg 2020 godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 


 ansvarsfrihet.  


Sammanfattning av ärendet 


Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning. 


 


Jäv 


 


Lena Svahn (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 81 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 61 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 14 april 2021 


Revisionsberättelse bokslut 2020, 22 mars 2021 


Årsredovisning 17 mars 2021 


Framställning till medlemskommunerna 17 mars 2021 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Inköp Gävleborg 
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§ 65 Dnr 00010/2021  


Extra stöd till föreningar 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Samhällsservicenämnden beviljas ett anslag om 1 030 000 kronor för 


 extra stöd till föreningar på grund av den rådande coronapandemins 


 restriktioner, rekommendationer och regler.  


 


2.  Medel tas ur kommunens rörelsekapital.  


Sammanfattning av ärendet 


Utifrån den svåra ekonomiska situation som drabbar föreningarna i Ljusdals 


kommun till följd av pandemin äskar samhällsservicenämnden medel hos 


kommunstyrelsen om 1,03 miljoner kronor för extra stöd till föreningar. 


Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för driftkostnader till 


föreningar utan är tänkt att täcka delar av de fasta kostnaderna, eventuella 


merkostnader och inkomstbortfall kopplade till den rådande pandemin.  


 


Stödet delas upp i tre delar:  


• Ena delen är till föreningar som äger fastigheter eller anläggningar och får 


 drift- och underhållsbidrag från kommunen.  


• Den andra delen riktar sig till föreningar som har fasta kostnader eller 


 merkostnader men som inte äger egna fastigheter/anläggningar.  


• Den tredje delen gäller föreningar som hyr Ljusdals kommuns lokaler och 


 anläggningar och får en subventionerad hyreskostnad. 


 


Medlen fördelas enligt nedan: 


• Utökat drift- och underhållsstöd - 595 000 kronor. 


• Extra stöd till kultur-, fritids- eller idrottsföreningar - 175 000 kronor. 


• Utökad subvention för hall- och planhyror - 260 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 82 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 53 


Samhällsservicenämndens protokoll 14 april 2021, § 64 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2021 


Bilagor 1-3, 8 mars 2021 
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Yrkanden 


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


(M), Jonas Rask Samuelsson (C), Irene Jonsson (S), Maud Jonsson (L), 


Oscar Löfgren (V), Bodil Eriksson (LB) och Per-Gunnar Larsson (S): 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 


Samhällsservicenämnden för verkställande 


Ekonomienheten  
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§ 66 Dnr 00012/2020  


Stöd till det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. 1 000 000 kronor tas ur kommunens rörelsekapital för att finansiera 


 kommunstyrelsens beslut att stötta det lokala näringslivet. 


Sammanfattning av ärendet 


För att stödja det lokala näringslivet beslutade kommunstyrelsen 6 maj 2021, 


§ 83 att anställda i Ljusdals kommun får en sommargåva om 500 kronor per 


anställd. En sommargåva till de anställda är samtidigt ett bra sätt för 


kommunen som arbetsgivare att visa sin uppskattning för det arbete som 


utförts under en period med pandemi som varit påfrestande.   


 


Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 1 000 000 


kronor ur kommunens rörelsekapital för att finansiera kommunstyrelsens 


beslut att stötta det lokala näringslivet. 


 


Jäv 


 


Solange Nordh (C), Ingela Gustavsson (V) Maria Fernmalm (S) och Annelie 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 83 


Tjänsteskrivelse 28 april 2021 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 63 


Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 53 


Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 


Kommunstyrelsens protokoll 17 mars 2021, § 47 


Yrkanden 


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


(M) och Bodil Eriksson (LB): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 


Ekonomienheten 
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§ 67 Dnr 00094/2020  


Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Kommunstyrelsen ges rätt att till och med 31 augusti 2021, med stöd av 


 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 


 förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om 


 förbud att vistas på särskilt angivna platser. 


 


2. Föreskrift enligt p. 1 får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 


 kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång. 


  


3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 


 begränsat område. 


 


4.  Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommun-


 fullmäktige. 


 


5.  Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska kommunstyrelsen 


 besluta att en föreskrift enligt p. 1 ska upphävas i förtid. 


 


6. Innan föreskrift om begränsning utfärdas ska smittskyddsläkare samt 


 Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsens 


 förslag.          


Sammanfattning av ärendet 


Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 


rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats 


eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 


en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas 


genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 


för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 


kap 1 § förordningen. Föreskrifterna ska vara begränsade såväl geografiskt 


men även vad gäller tid för giltighet.  
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Med fullmäktiges beslut ges kommunstyrelsen rätt, att i syfte att begränsa 


smittspridning av covid-19 och med stöd av begränsningsförordningen under 


en begränsad tid och till begränsad plats, förbjuda vistelse för allmänheten.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 87 


Tjänsteskrivelse 21 april 2021 


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.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 68 Dnr 00018/2020  


Verksamhetsplan 2021- för kännedom 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet         


Sammanfattning av ärendet 


Samtliga nämnder har antagit sina verksamhetsplaner. De presenteras samlat 


för kommunfullmäktige.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 84 


Arbetsutskottets protokoll 20 april 2021, § 48 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april 2021 


Samlad verksamhetsplan 14 april 2021 


Nämndernas antagna verksamhetsplaner 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 69 Dnr 00188/2021  


Interpellation från Roger Kastman (KD) till 
arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 
avseende kommunens ansökan om att bli 
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Roger Kastman (KD) har ställt en interpellation till arbetsmarknads- och 


socialnämndens (ASN) ordförande avseende kommunens ansökan om att bli 


en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen: 


 


"Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april ställdes frågor till 


ordföranden i  ASN om vem som hade beslutat om att sända in en ofull-


ständig ansökan om att Ljusdals kommun ska bli utförare av tjänst "Stöd och 


matchning" åt Arbetsförmedlingen. Den ofullständiga ansökan skickades in 


utan något politiskt beslut. Ett beslut skulle ha tagits av kommunfullmäktige 


eftersom ansökan är av stor principiell betydelse, när den bland annat 


innebär att kommunen ska konkurrera med lokala företag och bedriva 


affärsverksamhet. 


 


Vid sammanträdet svarade ordföranden i ASN att det var han och förvalt-


ningschefen samt en tjänsteman som tagit beslutet om att skicka in den 


ofullständiga ansökan. De var medvetna om att ansökan skulle avslås efter-


som den var ofullständig och att ärendet skulle komma tillbaka till 


kommunen och då skulle ASN ta ett beslut om att skicka in en fullständig 


ansökan.   


 


Den 27 april  på möte med ASN säger nämndens ordförande att det är han, 


dåvarande KSO och kommunchefen som tagit beslut om att skicka in 


ansökan. Lite längre in på samma möte ändrar sig nämndens ordförande och 


säger nu att det är han som har tagit beslut om att skicka in ansökan. 


 


Det ger anledning till att ställa följande frågor till ordföranden: 
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1.  Vilken politiker tog beslut om att skicka in den ofullständiga ansökan till 


 Arbetsförmedlingen? 


2.  På vilket sätt diariefördes ansökan och varför fick nämndledamot ej ut 


 den vid begäran 


3.  Varför har nämnden ledamöter inte fått svar på direkta frågor om 


 huruvida en ansökan har skickats in till Arbetsförmedlingen? 


4.  Om kommunen blir antagen som leverantör av tjänsten ”Stöd och 


 matchning”,  i vilken form kommer verksamheten att bedrivas? I 


 bolagsform? Var i delegationsordningen för ASN står det att nämnden får 


 starta upp bolag? 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning har svarat 


på interpellationen: 


 


1.  Den ofullständiga ansökan skickades in på delegation, jag som 


 ordförande var informerad. 


2.  Ansökan diariefördes inte, det var inte tekniskt möjligt då ansökan 


 gjordes digitalt på Arbetsförmedlingens webb, man kunde få ut den via 


 arbetsförmedlingen.  


3.  Där håller jag inte med dig alls, på beredningen den 9 februari 


 informerades presidiet om att en ansökan kunde komma att skickas in, 


 efter att detta gjorts har man varje gång en ledamot frågat sagt att en 


 intresseanmälan är inskickad. 


4.  Den här frågan blir jag väldigt undrande över eftersom du verkar tycka att 


 när det finns privata bolag så konkurrerar alltid kommunen, det är ju så att 


 varken skola eller hemtjänst har behövts  bolagiserats för att verka på en 


 marknad som styrs av lagen om valfrihet och lagen om offentliga 


 upphandlingar.   


 


STOM (Stöd o matchning – som vi tänkte söka inom – är enligt LOV 


  


KROM – Kundval rusta o matcha – kan både ske via LOV eller via LOU. 


  


Enligt en utredning från staten så är det helt lagligt för kommuner att 


leverera enligt LOV och enlig LOU. 


 


SOU = statens offentliga utredningar 


SOU 2020:41. Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – 


en analys av de rättsliga förutsättningarna.  


Utredningens bedömning: Kommuner kan vara leverantörer av 


arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen enligt lagen om offentlig 


upphandling (LOV)  
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Utredningens bedömning: Kommuner kan vara leverantörer av 


arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen enligt lagen om valfrihet hos 


Arbetsförmedlingen och lagen om valfrihetssystem.  


Utredningens bedömning: Kommunerna kan vara leverantörer till 


Arbetsförmedlingen om de följer konkurrenslagens bestämmelser, däribland 


reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-


reglerna). Konkurrensneutralitet, eller så likvärdiga förutsättningar som 


möjligt, bör uppnås mellan kommunerna och de privata leverantörerna.  


Utredningens bedömning: Kommuner kan utföra arbetsmarknadstjänster åt 


Arbetsförmedlingen inom ett samarbete mellan upphandlande myndigheter 


för att uppnå gemensamma mål. Några regeländringar behövs inte för 


kommunernas del. 


 


Det behövs ett förtydligande gällande att vi ville vara en kompletterande 


aktör, det är ingen skillnad i arbetssättet som utförs idag på AME och hur 


arbetssättet som kompletterande aktör skulle vara, skillnaden som 


kompletterande aktör är att vi har en större möjlighet att kvalitetssäkra vårt 


arbete då statliga medel utgår för de insatser vi gör.   


 


Intresset och frågan är stor i landets kommuner efter att den statliga 


utredning som fastslog att kommuner enligt rådande lagstiftning kan vara 


utförare av arbetsmarknadspolitiska insatser. Så här säger Maria 


Mindhammar, GD Arbetsförmedlingen:  


 


”Samarbetet med kommunerna förblir mycket viktigt för 


Arbetsförmedlingen och är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv 


arbetsmarknadspolitik. Det är bra att en statlig utredning tydliggör 


kommunernas möjligheter att agera som leverantörer av 


arbetsmarknadstjänster.”  


 


Vi vill vara ett komplement inte en konkurrent till de företag som idag 


arbetar med liknande insatser. Att som kommun ta ansvar för att våra 


invånare har rätt till stöttning ser vi som en självklarhet. Idag finns ca 600 


personer i Ljusdals kommun som har behov av stöd och matchning för att i 


närtid och på sikt möta upp lokala företags efterfrågan på arbetskraft.  


Jag tycker det är vår skyldighet som kommun att se över och utvärdera olika 


arbetsmodeller och insatser för att säkerställa att våra invånare i Ljusdals 


kommun får det stöd och den hjälp de behöver för att komma till egen 


försörjning." 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Roger Kastman (KD), Ove 


Schönning (S), Lars Molin (M), Maria Molin (M), Bodil Eriksson (LB), 


Stina Michelson (S), Kennet Hedman (M) och  Marit Holmstrand (S).  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


20(37) 


Datum 


2021-05-24 
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Beslutsunderlag 


Interpellationssvar 21 maj 2021 


Interpellation 6 maj 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 70 Dnr 00086/2021  


Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter 
Torbjörn Melkersson (V) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Roger Kastman (KD) väljs till ersättare i omsorgsnämnden. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 32 att entlediga Torbjörn 


Melkersson (V) från sitt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden. 


 


När fyllnadsval skulle göras begärdes omröstning mellan föreslagna Kicki 


Furustedt (V) och Roger Kastman (KD). Omröstning gällande personval ska 


ske slutet. Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden under pandemin 


sker digitalt, fanns inte möjligheten att genomföra den slutna omröstningen. 


Ärendet bordlades därför. 


 


Kommunen har till dagens sammanträde tagit i bruk ett voteringssystem som 


medger slutna omröstningar enligt lagens krav. 


 


Sluten omröstning genomförs. 


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 32 


Omröstningsresultat 


Med 14 röster för Roger Kastman och 5 röster för Kicki Furustedt har 


kommunfullmäktige beslutat välja Roger Kastman till ersättare i 


omsorgsnämnden. 20 ledamöter avstår från att rösta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt, Omsorgsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 71 Dnr 00193/2021  


Avsägelse från Stina Berg (M) gällande uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Stina Berg (M) beviljas entledigande från sina uppdrag.  


 


2.  Fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning sker vid ett 


 senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Stina Berg (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommun-


fullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 


 


Ordföranden frågar om Stina Berg kan entledigas från sina uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


Länsstyrelsen  
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§ 72 Dnr 00181/2021  


Avsägelse från Walle Olsson (V) gällande uppdraget 
som ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Walle Olsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2. Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i arbetsmarknads- och 


 socialnämnden.  


 


3.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


 


4.  Beslut om ny ersättare efter Roger Kastman (KD) sker vid ett senare 


 tillfälle. 


Sammanfattning av ärendet 


Walle Olsson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ordföranden frågar om Walle Olsson kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Roger Kastman (KD) väljs till ny ledamot i 


arbetsmarknads-och socialnämnden. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  
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§ 73 Dnr 00510/2017  


Motion från Markus Evensson (S) om professionell 
skjutbana i kommunen. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


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


en professionell skjutbana i kommunen. 


 


I motionen skriver han: 


"Jag har blivit upplyst om att det finns ett behov i Ljusdals kommun för ett 


samlat grepp angående skjutbanor. Vi har idag ett flertal skjutbanor runt om i 


kommunen och bland annat en i Slottegymnasiets lokaler och även den i 


Måga som ligger precis vid ett attraktivt motionsområde. Flera skjutbanor 


för jaktvapen ligger i anslutning till villaområden och där ljudnivåerna har 


lett till att inskränkningar i tillgången till övningstid har skett.  


 


Från skogsnäringen har jag förstått att jakt av älg är väsentlig då detta djur 


har stor åverkan på återväxten i skogen då älgen medför så kallade 


betesskador på ungskog. Skogsnäringen är också en av våra största näringar 


som är betydande för ekonomin i kommunen och Sverige.  


 


Tillväxten på jägare och möjligheten till övning är naturligtvis en 


konsekvens av detta och att jakt kan fortgå under tider på året som är utsedda 


för detta ser jägare, som jag varit i kontakt med, att möjligheten till övning 


måste bli bättre. Detta gäller såväl jakt med kulgevär som hagelgevär. Ett 


bekymmer som berättats för mig är att övning för skjutning med längre 


avstånd till målet har blivit allt svårare i kommunen. De skjutbanor som har 


långa avstånd blir allt färre och, mig veterligen, har vi ingen i skjutbana med 


längre avstånd än 300 meter. Nej, man skjuter sällan djur på så långa 


avstånd, men övning ger färdighet och det finns önskemål från sportskytte att 


ha möjligheten att träna på längre avstånd. Vi har även en bågskytteförening 


som under vinterhalvåret tränar i Slottegymnasiets lokaler och under 


sommaren håller till efter Kyrksjönäsvägen.  
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Jakt är en väsentlig del av vår kultur i Hälsingland då det jagas allt från 


rovdjur till stor- och småvilt. Det är viktigt att kommunen, skogsägarna och 


jägarna ges möjlighet att påverka hur jaktens framtid ska se ut. På vilket sätt 


kan vi förbättra möjligheten till övning. Några områden som idag har 


skjutbanor har också utvecklingsmöjligheter såsom bostäder och 


rekreationsområden. Det skulle frigöra mark som skulle kunna nyttjas för 


dessa ändamål.  


 


Frågan som ställts till mig är om det finns en vilja och möjligheter inom 


kommunen att se över situationen med skjutbanor runt om i kommunen och 


utreda om det finns möjlighet och ett behov att samlokalisera till en mer 


professionell skjutbana, där sportskytte i form av pistol, revolver, gevär och 


bågskytte skulle kunna samsas med jägarföreningar. En skjutbana som inte 


ligger i närheten av bostadsområden och som skulle möjliggöra övning under 


en betydligt större tidsram än vad som nu finns." 


 


Markus Evensson yrkar att Ljusdals kommun utreder hur en skjutbana av en 


mer professionell kaliber skulle kunna byggas.  


 


Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 153 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade 


motionen till dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande.  


 


Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 


nämnden att en utredning av denna typ kommer att vara mycket omfattande 


och kräva stora utredningsresurser. Fritidsenheten inom samhällsservice-


förvaltningen har för närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant 


utredningsarbete i närtid, med tanke på den ekonomiska situation som 


förvaltningen står inför under de kommande åren. 


         


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. I sitt 


övervägande skriver han att vi har ett flertal skjutbanor som ligger väldigt 


ortsnära, detta är ohållbart i framtiden.  


 


Ett av våra mest välbesökta motionsområden har en skjutbana mitt i. 


Ljusdals kommun behöver utreda en ny placering av skjutbanan i Måga.    


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 37 att motionen avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 93 att motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 93 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 37 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens 14 januari 2020 § 13 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 januari 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 153 


Motion 27 november 2017 


Yrkanden 


Lars Molin (M) och Per-Gunnar Larsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Markus Evensson 
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§ 74 Dnr 00540/2017  


Motion från Markus Evensson (S) om sportbur på 
Östernäs. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen avslås.     


Sammanfattning av ärendet 


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


sportbur på Östernäs. 


 


Motionären skriver att Östernäs är ett av kommunens utvecklingsområden 


där det idag finns en lekpark, en betongpark, träningsanläggning och beach-


volleybollplan. Detta kan kommunen utveckla och möjligheterna kan byggas 


ut för våra invånare att trivas än bättre på området. 


 


I kommunen har vi, skriver motionären, ett antal "kulananläggningar" med 


konstgräs och vi har en konstgräsplan på Älvvallen som är specifikt byggd 


för fotboll. För att bredda utbudet skulle kommunen kunna bygga en 


"sportbur", en anläggning med ett underlag där man kan spela bandy, basket, 


fotboll och andra sporter som kan fungera på ett hårdare underlag än 


konstgräs. 


 


Motionären yrkar därför att kommunen utreder möjligheten att bygga en 


"sportbur" på Östernäs. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 29 januari 2018, § 7 att skicka motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen till 


dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås. I sitt yttrande skriver 


nämnden att det idag finns kompletta multiarenor motsvarande sportburar, på 


fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och Los), det 


vill säga en multiarena per kommundel. 


 


I dagsläget finns inte någon ekonomisk förutsättning i kommunens budget 


för att finansiera en sportbur på Östernäs. 


            







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


28(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen beviljas. I sitt 


övervägande skriver han att med utvecklingen av Östernäs med ny padelbana 


och det parkområde som ligger där bör kommunen ligga i framkant och satsa 


vidare på området.  


 


Samhällsservicenämnden hänvisar till ekonomin och de förutsättningarna har 


förändrats genom ett fantastiskt arbete under de senaste två åren. Den som 


vill veta mer hur en sportbur kan se ut kan söka på Zlatan court för 


inspiration.    


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 38 att motionen avslås.  


 


Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 94 att motionen avslås.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 94 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 38 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 7 


Motion 19 december 2017  


Yrkanden 


Lars Molin (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Markus Evensson 
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§ 75 Dnr 00581/2018  


Medborgarförslag gällande återvinning av 
förpackningar och tidningar inom hemtjänsten. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.     


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande återvinning av förpackningar och tidningar 


inom hemtjänsten har inkommit. 


 


Förslagsställaren föreslår att kommunen inrättar hjälp med återvinning av 


förpackningar och tidningar inom hemtjänsten till dem som behöver det. 


 


Förslagsställaren anser att Ljusdals kommun ska införa detta, även om det på 


riksplanet finns en dom som säger att denna hjälp inte ingår i hemtjänsten. 


Det är ett led i miljöarbetet som bör utvecklas. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018, § 192 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till omsorgsnämnden för 


yttrande.  


 


Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdalshem och Ljusdals Energi 


bör stå för sorteringssystem/kärl/placering och tillgänglighet. Hemtjänstens 


personal kan när det är sorterat bära ut till dessa kärl som är tillgängligt 


placerade. För att kunden ska få den hjälpen behövs en ansökan om bistånd. 


Riktlinje för detta bistånd behöver upprättas. Kunden ansvarar för sortering i 


sitt eget hem. 


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 


sitt övervägande skriver han att för de personer som har hemtjänst ska det 


vara möjligt att få hjälp med källsortering. Detta förutsätter att det finns för 


ändamålet avsedda behållare vid fastigheten. Omsorgsnämnden har uttryckt 


en positiv hållning till medborgarförslaget.  


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 41 att medborgarförslaget bifalles. 
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Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 95 att medborgarförslaget bifalles. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 95 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 41 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Omsorgsnämndens yttrande 18 mars 2020 § 42 


Kommunfullmäktiges protokoll 17 december 2018 § 192 


Medborgarförslag 3 december 2018 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Irene Jonsson 


(S), Kristoffer Hansson (MP) och Per-Gunnar Larsson (S):  Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 76 Dnr 00259/2019  


Medborgarförslag med önskemål om kommunens 
agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor 
längs Kalvsjöns östra strand. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.         


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om kommunens agerande 


gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor längs Kalvsjöns östra strand. 


 


Förslagsställaren anser att kraftledningen är olämplig av ett antal skäl: 


 


Det finns negativa hälso- och miljöaspekter i att ha en kraftledning för nära 


fastigheter och andra allmänna platser där "människor vistas stadigvarande".  


 


Enligt Elsäkerhetsverket får en högspänningsledning inte vara dragen "över 


eller i farlig närhet av" bland annat badplatser, lekplatser eller 


campingplatser, eller andra ställen där allmänheten vistas (definierat som 


minst 20 horisontella meter från ledningen till områdets yttersta gräns).  


 


Kraftledningen begränsar utnyttjandet av mycket attraktiv mark för 


kommunen och dess invånare och besökare i närheten av Kalvsjön. 


 


Förslagsställaren har varit i kontakt med en representant från Trafikverket 


som ställer sig positiv till en dialog. Om Ljusdals kommun ser intresse att 


ändra på denna kraftledning för att främja miljö och hälsa, möjliggöra 


samhällsutveckling, förbättra markåtkomst och/eller förbättra tillgänglighet 


för allmänheten i naturskyddsområde så "är Trafikverket lyhörda och vill 


bidra så långt det går". De står till förfogande för att utreda alternativ och 


kostnader. 


 


Förslagsställaren uppskattar Ljusdals kommuns involvering i ärendet och ser 


fram emot en fortsatt dialog kring hur detta kan tas vidare. 


Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 115 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 


skickade medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för yttrande. 
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Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


yttrande skriver nämnden att man förstår förslagsställarens oro och har en 


positiv syn på det medborgarförslag som inkommit. Det finns starka och 


tydliga skäl för att överväga åtgärder för att få ner mikrotesla (µt)-nivåerna 


invid byggnader som används som permanentbostäder. Även argumentet att 


skapa mer attraktiv mark kring ledningsgatan är ett rimligt skäl att på sikt 


markförlägga delar av den aktuella kraftledningen.  


 


Från kommunens sida är en lösning med så mycket markkabel som möjligt 


att föredra, då det ger mindre påverkan för boende, natur och möjligheten till 


framtida expansion i området. Utöver det som nämns i medborgarförslaget 


så finns även ett LIS-område intill Kalvsjön, vilket också är ett skäl för att 


markkabel kan bli aktuellt. 


 


Innan beslut tas att befintlig kraftledning markförläggs bör en finansierings-


lösning vara klar som är samhällsekonomiskt försvarbar.  


 


Förslagsvis bör man inleda finansieringsdiskussioner tillsammans med 


ledningsägare, kommunen och berörda fastighetsägare.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att med hänvisning 


till samhällsservicenämndens utlåtande föreslås att detta medborgarförslag 


avslås. 


 


Arbetsutskottet föreslår 16 mars 2021, § 42 att medborgarförslaget avslås.    


 


Kommunstyrelsen föreslår 6 maj 2021, § 96 att medborgarförslaget avslås.        


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 6 maj 2021, § 96 


Arbetsutskottets protokoll 16 mars 2021, § 42 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Samhällsservicenämndens protokoll 8 januari 2020 § 3 


Samhällsserviceförvaltningens yttrande 9 december 2019 


Kommunfullmäktiges protokoll  30 september 2019, § 115 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


34(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 77 Dnr 00190/2021  


Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg till Älvvallen har inkommit. 


Förslagsställaren skriver:  


 


"Jag anser att Ljusdal behöver ha en gång- och cykelbana till Älvvallen från 


OKQ8 korsningen.  


 


Anledningen är att det åker tung trafik på Kyrksjönäsvägen vilket är samma 


väg som våra ungdomar ska cykla på till sina friidrottsaktiviteter, fotboll och 


tennis, samt ta sig till folkparken.  


 


De barn och ungdomar som bor vid bl.a Slotte, Kläppa och Ämbarbo 


områdena cyklar inte först till Östernäs och för att ta sig till gång- och 


cykelbanan som börjar där. Se ni på kartan så blir det en väldig omväg för 


ungdomarna, som vill på ett smidigt sätt ta sig till sina aktiviteter. 


 


Jag och andra föräldrar tar nu bilen till Älvvallen istället för att låta våra barn 


att cykla till sina fritidsaktiviteter, vilket inte är miljömässigt hållbart och 


som förälder anser jag att det inte är föredömligt att skjutsa sina barn till sina 


träningar, vilket skulle kunna vara en bra uppvärmning annars. Vi som 


cyklar mycket vet hur läskigt det är att cykla vid svängen vid Unax och bli 


omkörd av en lastbil vid möte. Inget vi vill att våra barn ska uppleva och i 


värsta fall cykla omkull med tragisk utgång. 


 


Så jag önskar att ni kan fatta ett positivt beslut angående detta, och en gång- 


och cykelbana kan påbörjas nu i sommar."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


35(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige godkänner detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


36(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 78 Dnr 00202/2021  


Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) gällande 
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 


ersättare i utbildningsnämnden. 


 


Ordföranden frågar om Anna-Karin Zachrisson kan beviljas entledigande 


från sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Utbildningsnämnden 


Anna-Karin Zachrisson 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


37(37) 


Datum 


2021-05-24 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 79 Dnr 00197/2021  


Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa 
insekter genom att bygga hus till dem 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom att 


bygga hus till dem har inkommit. 


 


Förslagsställaren vill att kommunen ska arbeta för att de viktiga insekterna 


ska trivas. Husen får gärna likna hus/torn som finns i kommunen 


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 14 maj 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att ärendet delegeras till samhällsservicenämnden för 


beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden 


Förslagsställaren 


 





