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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 25 april 2022 klockan 18:00-21:20 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) 

Lars Molin (M) 

Pernilla Färlin (M) 

Kjell Israelsson (M) tjg ersättare 

Erik Nygren (M) tjg ersättare 

Hanna Görgård (C) § 46-49 

Sören Görgård (C) 

Solange Nordh (C) 

Hanna Görgård (C) 

William Våhlberg (C) 

Jonas Rask Samuelsson (C) 

Harald Noréus (L) 

Bertil Skoog (L) tjg ersättare 

Roger Kastman (KD) 

Stina  Michelson (S) 

Marit Holmstrand (S) 

Per Gunnar Larsson (S) 

Ove Schönning (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Gunnar Eriksson (S) 

Ann Eriksson (S) 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare 

Yvonne Oscarsson (V) 

Oscar Löfgren (V) 

Ingela Gustavsson (V) 

Lena Svahn (-) 

Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare 

Per Andersson (SD) 

Jens Furuskog (SD) 

Sven Persson (SD) 

Lars G Eriksson (SD) 

Magnus Nyholm (SD) 

Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 

Marie Mill (LB) tjg ersättare 
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 Ersättare 

Torsten Hellström (LB) 

Övriga deltagare Ekonomichef Eric Carlsson § 49 

Kommunrevisionen- Ulla-Britt Gidemalm (S), Jan Hedlund (LB) och Roger 

Walter (L) § 50 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare 

Lennart Canskog (S) och Kjell Israelsson (S). Birgitta Backman (S) och  

Jonas Rask Samuelsson delar av § 51 

 

 Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-05-02 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 46-60 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg/Bertil Asplund (del av § 51)   

 Justerare 

   

 Lennart Canskog och Kjell Israelsson. Birgitta 

Backman och Jonas Rask Samuelsson del av § 51 
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum för anslags upprättande 2022-05-03 

Datum för anslags nedtagande 2022-05-25 

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 april 2022. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 14 april 2022 i enlighet med kommunfullmäk-

tiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning 

kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att samhällsbyggnadsnämnden, på delegation från kommunfull-

mäktige, fattat beslut gällande nedanstående medborgarförslag: 

 

 Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälp insekter genom att bygga hus 

till dem. Dnr 00089/2021. Medborgarförslaget anses besvarat. 

 Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter. Dnr 00039/2022. 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

 Medborgarförslag om ogrusad fil på gångbanor för sparkåkning med mera. Dnr 

00027/2022. Medborgarförslaget avslås 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Kennet Hedman (M) ställer följande fråga: Hälsinglands utbildningsförbund lämnar sin 

utredning om vår gymnasieskola ska kunna bli medlem i förbundet under nästa vecka. 

Förslaget  är att vi ska gå med 1/1 2023. Hur kommer du nu jobba med denna fråga, 

kommer utredningen gå ut till de som jobbar på gymnasiet och blir påverkade av detta 

beslut? 

 

Utbildningsnämndens ordförande  Stina Michelson (S) svarar på frågan.
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§ 46 Dnr 00126/2022  

Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden. Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Åsa Malmström (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

 utbildningsnämnden. 

 

2.  Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot. 

 

3.  Tove Andersson (L) väljs till ny ersättare.  

 

4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Malmström (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildnings-

nämnden. 

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige godkänner detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 11 april 2022 

Yrkanden 

Bertil Skoog (L): Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot och Tove 

Andersson (L) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Skoogs 

yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Åsa Malmström, Henrik Estander och Tove Andersson 

Utbildningsnämnden, Förtroendemannaregister, Löneenheten, Kommunkansliet 
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§ 47 Dnr 00095/2022  

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommun-
fullmäktige efter Ulf Nyman (-) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. William Våhlberg (C) väljs till ny vice ordförande. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (-) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige.  

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 45 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): William Våhlberg (C) väjs till ny 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

William Våhlberg 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 48 Dnr 00089/2022  

Fyllnadsval av ersättare i Världsarvsrådet efter Ulf 
Nyman (-) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. William Våhlberg (C) väljs till ersättare i Världsarvsrådet. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (-) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Världsarvsrådet. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 44 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): William Våhlberg (C) väljs till ny ersättare i 

Världsarvsrådet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

William Våhlberg 

Förtroendemannaregister 

Världsarvsrådet 
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§ 49 Dnr 00042/2022  

Årsredovisning för Ljusdals kommun 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 

2021 för Ljusdal kommun. 

 

Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 69,3 miljoner kronor för 

kommunen och till 100,6 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen 

(kommunen och kommunkoncernen).  

 

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 

ekonomi är i balans. Kommunen når merparten av alla mål för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Årsredovisning 2021 för Ljusdal kommun överlämnas till kommunstyrelsen 

för godkännande och till revisorerna för granskning. 

 

Ekonomichef Eric Carlsson informerar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 58 

Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 32 

Kommunstyrelsens skrivelse 16 mars 2022 

Årsredovisning Ljusdals kommun 16 mars 2022 

Årsrapport KF 4 mars 2022 

Yrkanden 

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

(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

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

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Reservationer 

Marie Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten 
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§ 50 Dnr 00131/2022  

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för år 2021.  

 

Ulla-Britt Gidemalm (S) från kommunrevisionen föredrar revisions-

berättelsen för år 2021.     

 

Revisorerna tillstyrker, trots viss kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 

för kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda ledamöterna i dessa 

organ. Revisorerna tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfärd och 

Hjälpmedel beviljas ansvarsfrihet för 2021. Revisorerna tillstyrker att 

fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag 13 april 2022 

Ljusdals kommuns revisionsberättelse 12 april 2022 

Bilaga till revisionsberättelsen 12 april 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Revisionsberättelsen noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 51 Dnr 00132/2022  

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 
2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 

Harald Noréus (L), Lars Molin (M), Roger Kastman (KD), Sören Görgård (C), 

Solange Nordh (C), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson 

(V), Bertil Asplund (S), Pernilla Färlin (M), Marie-Louise Hellström (LB), 

Marie Mill (LB), Jonas Rask Samuelsson (C) och Ove Schönning (S) anmäler 

jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

2.  Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Birgitta Backman 

(S), Marie-Louise Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB),  

Jonas Rask Samuelsson (C) och William Våhlberg (C) anmäler jäv och 

deltar inte i  handläggningen av ärendet. 

 

3.  Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Birgitta Ek (S), Ingela Gustavsson (V), Kennet Hedman (M),  

Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD) och Per-Gunnar 

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

 

4.  Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 

 enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), 

Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), Jonny 

Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

 

kf2022-04-25
(Signerat, SHA-256 F80D9F9C02D472BC7F779799C11A24ABC8DC72DEF812196B3C2038AE8B4601C0)

Sida 12 av 31



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

13(30) 

Datum 

2022-04-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

5.  Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

 för verksamhetsåret 2021.  

 

6.  Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. 

 

Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman 

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

 

7.  Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 

 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  

 

Lennart Canskog (S), Jens Furuskog (SD), Pernilla Färlin (M), Irene Jonsson 

(S), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Marie Mill (LB), Harald Noréus 

(L), Bertil Skoog (L) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

 

8.  Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

 för verksamhetsåret 2021.  

 

Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB), Solange Nordh (C), Bertil Skoog (L) och 

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

ärendet.  

 

9.  Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 

 Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 

 förtroendevalda för 2021.  

 

Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande och 2:e vice ordförande föreslår att 

kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

 

Revisorerna har i revisionsberättelsen påpekat att målarbete är nödvändigt i 

alla nämnder för att följa utvecklingen mot kommunfullmäktiges uppsatta 

mål. Revisorerna framför även vikten av att åtgärder vidtas i nämnderna för 

att få en bra interkontroll. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige 
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beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de 

enskilda ledamöterna i dessa organ. 

 

Kommunfullmäktiges presidium ställer sig bakom revisorernas bedömning.   

 

Kommunfullmäktiges ordförande Annelie Wallberg är p g a jäv ordförande 

för punkterna 1-6. Därefter övertar 2:e vice ordförande Bertil Asplund 

ordförandeskapet för ärendet.      

Beslutsunderlag 

Utlåtande från kommunfullmäktiges presidium  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta. 

  

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess enskilda 

förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda 
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för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för samhällservicenämnden och dess enskilda förtroendevalda 

för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 

ansvarsfrihet för  Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel 

SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda förtroendevalda för 

verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt  

Samtliga nämnder 
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§ 52 Dnr 00073/2022  

Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 
2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Årsredovisning 2021 för Ljusdals Energiföretag AB och AB Ljusdalshem 

 läggs med godkännande till handlingarna. 

 

2.  Verksamheten 2021 i Ljusdals Energiföretag AB och AB Ljusdalshem 

 läggs med godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det 

 fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

 kommunala befogenheterna. 

 

3.  Kommunens ägarombud instrueras att vid årsstämmor godkänna 

 fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och 

 bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet 

 för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.  

Sammanfattning av ärendet 

De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 

Ljusdalshem upprättar årsredovisning för respektive bolag och dess koncern. 

Årsredovisningarna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för 

kännedom.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i de helägda 

kommunala bolagen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Årsredovisningar 2021 för de helägda kommunala bolagen, uttalande om 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt stämmodirektiv överlämnas till 

kommunfullmäktige för godkännande.  
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Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 59 

Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 33 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 mars 2022 

Årsredovisning Ljusdal Energibolag 16 mars 2022 

Årsredovisning och revisionsberättelse AB Ljusdalshem 7 mars 2022 

Årsredovisning och revisionsberättelse AB Servicehusbolag 7 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De kommunala bolagen 
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§ 53 Dnr 00027/2022  

Revisionsrapport gällande granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Yttrandet över revisionsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en revisionsrapport gällande granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunchef Nicklas Bremefors har 

skrivit yttrande över rapporten: 

 

Kommunstyrelsen finner att revisionsrapporten i sak är en korrekt 

bedömning av hur kommunstyrelsen genomför sin uppsiktsplikt under år 

2021. I nedanstående yttrande kommer kommunstyrelsen att kommentera de 

rekommendationer som revisionen lämnar. Kommunstyrelsen vill dock 

initialt påpeka att stora förändringar genomförts under år 2021 för att göra 

uppsiktsplikten mer ändamålsenlig och metodisk. 

 

Dels antog kommunfullmäktige 27 maj 2021 Riktlinjer för fullgörande av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamhet ska och kan 

genomföras. 

 

Dels antog kommunfullmäktige 13 december 2021 nya Ekonomistyrnings-

regler som tydliggör budgetprocess, budgetansvar och uppföljningsansvar. 

Dessa ekonominstyrningsregler blir ett viktigt verktyg för genomförande av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna och kunna följa de frågor 

som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning. 

 

Arbete pågår med att ta fram rutiner och tillämpningsregler utifrån de av 

kommunfullmäktige beslutade dokumenten. Kommunstyrelsen kommer 

därmed framgent att ha större möjlighet att genomföra sin uppsiktsplikt 

tillfullo enligt lag och ändamål.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 60 

Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 34 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 

Missiv Revisionsrapport 27 januari 2022 

Revisionsrapport 27 januari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunrevisionen (protokoll och yttrande) 
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§ 54 Dnr 00350/2019  

Samverkansavtal gällande Gemensam lön 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, 

 Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun och Ljusdals kommun 

 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers 

kommun och Söderhamns kommun har fattat beslut om att skapa en 

gemensam löne- och pensionshantering, Gemensam lön i Hälsingland. 

Bollnäs kommun blir arbetsgivare för Gemensam lön i Hälsingland och den 

nya organisationen träder i kraft 1 oktober 2022.  

 

Utgångspunkt för samarbetet är att säkerställa de berörda kommunernas 

förutsättningar att uppfylla de mål av allmänintresse som det kommunala 

uppdraget innebär. Lönehantering utgör därmed en verksamhet som 

sammanhänger med fullgörandet av de tjänster som åligger parterna. 

 

Målet med Gemensam lön i Hälsingland är att minska sårbarheten, 

underlätta kompetensförsörjningen, öka kvalitetssäkringen och skapa 

förutsättningar för effektivisering. En gemensam löneorganisation och ett 

gemensamt löne- och schema-/ bemanningssystem syftar till att stärka 

utvecklingskraften för de berörda kommunerna inför framtiden. 

 

Samverkansavtalet reglerar det parterna har kommit överens om avseende 

gemensam löne- och pensionshantering. Avtalet är upprättat med stöd av 9 

kap. 37 § kommunallagen (2017:725). 

 

Samarbetet omfattar följande tjänsteområden: 

- löne-, arvodes- och ersättningshantering 

- pensions- och försäkringsadministration 

- systemförvaltning 

- support till användarna. 

 

Parallellt med arbetet inom projektet har ett förslag till samverkansavtal 

arbetats fram. Samverkansavtalet reglerar det de samverkande kommunerna 

kf2022-04-25
(Signerat, SHA-256 F80D9F9C02D472BC7F779799C11A24ABC8DC72DEF812196B3C2038AE8B4601C0)

Sida 20 av 31



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(30) 

Datum 

2022-04-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

har kommit överens om. Samverkansavtalet framgår i sin helhet i bilagorna 

till denna tjänsteskrivelse. Samverkansavtalet undertecknas av respektive 

kommuns behörige firmatecknare.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 61 

Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 25 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 

Samverkansavtal med bilagor 10 mars 2022 

Yrkanden 

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

och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Kristoffer Kavallin (Mp): Detta ska gälla enbart lönesystemet, vi ska ha 

fortsatt rådighet över schema- och bemanningssystem.  

 

Marit Holmstrand (S): Avslag till Kristoffer Kavallins yrkande.  

 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 

Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen 

HR-chefen, Lönechefen 

Hudiksvalls kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs 

kommun 
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§ 55 Dnr 00209/2020  

En kommun fri från våld  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Alla kommunens verksamheter arbetar våldspreventivt.  

 

2. Uppdraget Kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra 

 för våld antas. Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt.  

 

3. Handlingsplan, innehållandes bland annat organisation och 

 utbildningsinsatser, antas. 

  

4. 250 000 kronor avsätts årligen under 2023-2025 för att implementera 

 metoder för det våldspreventiva arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har under januari 2021 till januari 2022 deltagit i sats-

ningen "En kommun fri från våld", vilket kommunstyrelsen beslutade 13 

augusti 2020, § 111. En ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner från alla 

förvaltningar har deltagit i utbildningen som har genomförts av organisa-

tionen MÄN och bekostats av Länsstyrelsen. Kommunens kostnader har 

bestått av tjänstepersonernas deltagande och en samordnare för arbetet.  

 

För att arbeta våldspreventivt i kommunens verksamheter och verkställa 

uppdraget Kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra för 

våld. Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt, genomföra 

utbildning i våldsprevention till alla anställda och politiker, samt genomföra 

den strategiska och de konkreta handlingsplanerna behövs samordning, en 

ledningsgrupp som kan utföra arbetet och en budget samt att arbetet 

rapporteras årligen till kommunstyrelsen. 

  

Arbetet med våldsprevention svarar mot Agenda 2030 mål 3, 5, 10 och 16.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 56 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 mars 2022 

Strategisk handlingsplan 4 mars 2022 

Bilaga till En kommun fri från våld 4 mars 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 111 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-) och Jonas Rask Samuelsson (C): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 

Samtliga förvaltningar för kännedom 
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§ 56 Dnr 00105/2022  

Medborgarförslag med önskemål om gång- och 
cykelväg Korskrogen - Färila 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att kommunen 

iordningställer en gång- och cykelväg mellan Korskrogen och Svedja i 

Färila. 

 

Förslagsställaren skriver att riksväg 84 är hårt trafikerad och ingen väg man 

vill cykla efter då vägren saknas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 

samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden 

Förslagsställaren 

 

kf2022-04-25
(Signerat, SHA-256 F80D9F9C02D472BC7F779799C11A24ABC8DC72DEF812196B3C2038AE8B4601C0)

Sida 24 av 31



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

25(30) 

Datum 

2022-04-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 00177/2021  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 

beslut för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2021.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 62 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 22 februari 2022, § 32 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 58 Dnr 00103/2022  

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 

färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2022. 

           

Sammanfattningen omfattar 17 motioner och 33 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 68 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 31 mars 

2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 59 Dnr 00127/2022  

Interpellation från Kennet Hedman (M) till Ljusdal 
Energis ordförande gällande laddstolpar. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Hedman (M) har ställt en interpellation till Ljusdal Energis 

ordförande gällande laddstolpar. 

 

I interpellationen skriver han: 

 

På kommunfullmäktige 28 februari 2022 svarade kommunstyrelsens 

ordförande Marit Holmstrand (S) på en interpellation följande, citat ”Det 

innebär inte att kommunen ska sätta upp och driva laddstolpar” samt ”Då 

laddstationer har kortterminaler för betalning, kan inte kommunen driva 

sådan anläggning”. 

 

Med anledning av det ställs följande frågor till ordföranden: 

1.  Anser ordföranden att detta är rättvist mot andra orter i vår kommun att vi 

 inte bygger ut flera laddstolpar? 

2.  Anser ordföranden att det är rätt att man inte behöver betala när man 

 laddar sin bil på de laddstolpar Ljusdal Energi äger? 

3.  Kommer Ljusdal Energi göra sig av med dessa laddstolpar? 

 

Bertil Asplund (S), ordförande i Ljusdal Energi AB, har svarat på 

interpellationen: 

 

Fråga 1: Ja, när de första stolparna byggdes gjordes detta på uppmaning av 

och med bidrag från staten via Trafikverket. Kriteriet då var att en stolpe 

skulle finnas var 6:e mil för trafik som passerade genom kommunen. Det 

innebar att rekommendationen var att en stolpe skulle sättas upp i Ljusdal 

och en i Kårböle eftersom nästa stolpe skulle vara tillgänglig i Sveg.  

Bidrag lämnades för investering i byggande av stolpe. Noteras bör att inget 

bidrag lämnades till drift av stolpen. För vår del investerades ca 400 000 

kronor för två stolpar, varvid ca 200 000 kronor täcktes av bidrag. 
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Ytterligare en stolpe anlades vid Ljusdal Energis kontor samtidigt som de 

andra två. Den stolpen fungerar som en service till besökande till vårt kontor 

och är enbart tillgänglig när kontoret är öppet. 

 

Fråga 2: Nej. De kostnader som bolaget drabbas av uppgår totalt till ca  

160 000 kronor per år för de båda allmänna stolparna (Ljusdal & Kårböle). 

Kostnaderna kommer att öka då antalet elbilar ökar. Dessa kostnader drabbar 

givetvis våra kunder eftersom de enda intäkter bolaget har är kundernas 

avgifter. Om kostnaden ska bäras av den som laddar sin bil och vi skulle ta 

betalt med exempelvis 3 Kr/kWh behövs att ca 620 bilar laddas per år. Om 

vi skulle ta 12 kronor/kWh (lika som i Danmark) skulle behövas att 150 – 

160 bilar laddas från stolparna. Varje bil laddar ca 30kWh vid varje 

laddningstillfälle. 

 

För närvarande finns ingen betallösning som är aktuell, även om de finns på 

marknaden. Detta motiveras av de höga kostnader som är förknippade med 

installation av en sådan lösning. 

 

Fråga 3: Ja. För närvarande undersöks möjligheterna att leasa ut stolparna. 

Bolaget kan inte försälja stolparna utan att bryta mot bidragets villkor om att 

stolpen ska ägas i minst fem år innan den kan avyttras. 

 

Från Ljusdal Energis del får jag framhålla att utbyggnad av laddstolpar 

måste ske utifrån två olika aspekter 

 

 Kommunens behov, (om man satsar på elbilar i sin verksamhet). 

Detta måste ske separat eftersom laddning måste ske när 

omständigheterna i jobbet medger det, inte när en stolpe råkar vara 

ledig. Kan jämställas med att kommunens P-platser är försedda med 

motorvärmarstolpar idag, man kan på liknande sätt förse P-platserna 

med laddningsmöjlighet. Kostnader bärs i detta fall av verksamheten. 

 Allmänhetens behov. Stolpar för laddning ska anordnas på marknads-

mässiga villkor. Betallösningar finns. Entreprenörer finns redan idag 

som utför både anläggning och drift. Om inte marknaden löser 

behovet av laddstolpar i mer perifera lägen är det inte rätt att avgifts-

kollektivet inom Ljusdal Energi ska bära dessa kostnader. Då måste 

kostnader bäras av någon annan med annan bevekelsegrund för sitt 

ställningstagande. 

 

Nämnas bör att, då det finns etablerade entreprenörer på marknaden som 

erbjuder tjänsten, ska inte en offentlig aktör agera konkurrent på 

marknaden." 

kf2022-04-25
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Interpellationsdebatt sker med inlägg sker av Kennet Hedman (M), Bertil 

Asplund (S), Kristoffer Kavallin (MP) och Marit Holmstrand (S).  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 60 Dnr 00148/2022  

Motion från Maud Jonsson (L) gällande åtgärdspaket 
för en stark äldreomsorg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande åtgärdspaket för en stark 

äldreomsorg. 

 

I motionen yrkar hon: 

 

 att utreda om ett införande av språkkrav i äldreomsorgen 

 att avskaffa delade turer 

 att skjuta till 1 miljon kronor för lönesatsning på undersköterskor och 

specialiserade demenssköterskor 

 att ta fram en handlingsplan för att genomföra en riktad satsning på 

ledarskapsutbildningar och strategiskt fokus på att minska andelen 

sjukskrivningar. Personalen ska vara delaktig i processen. 

 att verka för att öka bemanningstätheten på våra äldreboenden 

 att verka för att utbilda fler undersköterskor 

Beslutsunderlag 

Motion 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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Beslutande Ledamöter 


Annelie Wallberg (S), Ordförande 


Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 


Kennet Hedman (M) 
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Kjell Israelsson (M) tjg ersättare 


Erik Nygren (M) tjg ersättare 


Hanna Görgård (C) § 46-49 


Sören Görgård (C) 


Solange Nordh (C) 


Hanna Görgård (C) 


William Våhlberg (C) 


Jonas Rask Samuelsson (C) 


Harald Noréus (L) 


Bertil Skoog (L) tjg ersättare 


Roger Kastman (KD) 


Stina  Michelson (S) 


Marit Holmstrand (S) 


Per Gunnar Larsson (S) 


Ove Schönning (S) 
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Yvonne Oscarsson (V) 


Oscar Löfgren (V) 
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Kristoffer Kavallin (MP) tjg ersättare 


Per Andersson (SD) 


Jens Furuskog (SD) 


Sven Persson (SD) 


Lars G Eriksson (SD) 


Magnus Nyholm (SD) 


Jonny Mill (LB) 


Marie-Louise Hellström (LB) 


Marie Mill (LB) tjg ersättare 
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 Ersättare 


Torsten Hellström (LB) 


Övriga deltagare Ekonomichef Eric Carlsson § 49 


Kommunrevisionen- Ulla-Britt Gidemalm (S), Jan Hedlund (LB) och Roger 


Walter (L) § 50 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 


Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 


Justerare 


Lennart Canskog (S) och Kjell Israelsson (S). Birgitta Backman (S) och  


Jonas Rask Samuelsson delar av § 51 


 


 Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-05-02 
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 46-60 


 Karin Höglund   


 Ordförande 


   


 Annelie Wallberg/Bertil Asplund (del av § 51)   


 Justerare 


   


 Lennart Canskog och Kjell Israelsson. Birgitta 


Backman och Jonas Rask Samuelsson del av § 51 
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ANSLAGSBEVIS 


 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-04-25 


Datum för anslags upprättande 2022-05-03 


Datum för anslags nedtagande 2022-05-25 


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 april 2022. Kungörelsen 


har ställts till varje ledamot och ersättare 14 april 2022 i enlighet med kommunfullmäk-


tiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i laga ordning 


kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 


motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att samhällsbyggnadsnämnden, på delegation från kommunfull-


mäktige, fattat beslut gällande nedanstående medborgarförslag: 


 


 Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälp insekter genom att bygga hus 


till dem. Dnr 00089/2021. Medborgarförslaget anses besvarat. 


 Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter. Dnr 00039/2022. 


Medborgarförslaget anses besvarat. 


 Medborgarförslag om ogrusad fil på gångbanor för sparkåkning med mera. Dnr 


00027/2022. Medborgarförslaget avslås 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Kennet Hedman (M) ställer följande fråga: Hälsinglands utbildningsförbund lämnar sin 


utredning om vår gymnasieskola ska kunna bli medlem i förbundet under nästa vecka. 


Förslaget  är att vi ska gå med 1/1 2023. Hur kommer du nu jobba med denna fråga, 


kommer utredningen gå ut till de som jobbar på gymnasiet och blir påverkade av detta 


beslut? 


 


Utbildningsnämndens ordförande  Stina Michelson (S) svarar på frågan.
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§ 46 Dnr 00126/2022  


Avsägelse från Åsa Malmström (L) från uppdraget som 
ledamot i utbildningsnämnden. Fyllnadsval 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Åsa Malmström (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 


 utbildningsnämnden. 


 


2.  Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot. 


 


3.  Tove Andersson (L) väljs till ny ersättare.  


 


4.  Valen gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Åsa Malmström (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i utbildnings-


nämnden. 


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige godkänner detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse daterad 11 april 2022 


Yrkanden 


Bertil Skoog (L): Henrik Estander (L) väljs till ny ledamot och Tove 


Andersson (L) väljs till ny ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Skoogs 


yrkanden. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Åsa Malmström, Henrik Estander och Tove Andersson 


Utbildningsnämnden, Förtroendemannaregister, Löneenheten, Kommunkansliet 
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§ 47 Dnr 00095/2022  


Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommun-
fullmäktige efter Ulf Nyman (-) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. William Våhlberg (C) väljs till ny vice ordförande. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (-) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 


ordförande i kommunfullmäktige.  


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 45 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): William Våhlberg (C) väjs till ny 1:e vice ordförande i 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


William Våhlberg 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 48 Dnr 00089/2022  


Fyllnadsval av ersättare i Världsarvsrådet efter Ulf 
Nyman (-) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. William Våhlberg (C) väljs till ersättare i Världsarvsrådet. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (-) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


Världsarvsrådet. 


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 44 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): William Våhlberg (C) väljs till ny ersättare i 


Världsarvsrådet.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


William Våhlberg 


Förtroendemannaregister 


Världsarvsrådet 
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§ 49 Dnr 00042/2022  


Årsredovisning för Ljusdals kommun 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning 


2021 för Ljusdal kommun. 


 


Årets resultat i årsredovisningen uppgår till 69,3 miljoner kronor för 


kommunen och till 100,6 miljoner kronor i den sammanställda redovisningen 


(kommunen och kommunkoncernen).  


 


Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens 


ekonomi är i balans. Kommunen når merparten av alla mål för god 


ekonomisk hushållning. 


 


Årsredovisning 2021 för Ljusdal kommun överlämnas till kommunstyrelsen 


för godkännande och till revisorerna för granskning. 


 


Ekonomichef Eric Carlsson informerar.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 58 


Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 32 


Kommunstyrelsens skrivelse 16 mars 2022 


Årsredovisning Ljusdals kommun 16 mars 2022 


Årsrapport KF 4 mars 2022 


Yrkanden 


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


(C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 


 


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


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Reservationer 


Marie Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga nämnder 


Ekonomienheten 
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§ 50 Dnr 00131/2022  


Ljusdals kommuns revisionsberättelse 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Revisionsberättelsen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för år 2021.  


 


Ulla-Britt Gidemalm (S) från kommunrevisionen föredrar revisions-


berättelsen för år 2021.     


 


Revisorerna tillstyrker, trots viss kritik, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet 


för kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda ledamöterna i dessa 


organ. Revisorerna tillstyrker att gemensam nämnd för FoU Välfärd och 


Hjälpmedel beviljas ansvarsfrihet för 2021. Revisorerna tillstyrker att 


fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 


Beslutsunderlag 


Beslutsförslag 13 april 2022 


Ljusdals kommuns revisionsberättelse 12 april 2022 


Bilaga till revisionsberättelsen 12 april 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Revisionsberättelsen noteras till protokollet. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 51 Dnr 00132/2022  


Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder, samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, för verksamhetsåret 
2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Marit Holmstrand (S), Stina Michelson (S), Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), 


Harald Noréus (L), Lars Molin (M), Roger Kastman (KD), Sören Görgård (C), 


Solange Nordh (C), Lars G Eriksson (SD), Jonny Mill (LB), Yvonne Oscarsson 


(V), Bertil Asplund (S), Pernilla Färlin (M), Marie-Louise Hellström (LB), 


Marie Mill (LB), Jonas Rask Samuelsson (C) och Ove Schönning (S) anmäler 


jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 


 


2.  Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Stina Michelson (S), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Birgitta Backman 


(S), Marie-Louise Hellström (LB), Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB),  


Jonas Rask Samuelsson (C) och William Våhlberg (C) anmäler jäv och 


deltar inte i  handläggningen av ärendet. 


 


3.  Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Birgitta Ek (S), Ingela Gustavsson (V), Kennet Hedman (M),  


Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD) och Per-Gunnar 


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


 


4.  Ansvarsfrihet beviljas för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess 


 enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Maria Fernmalm (S), Kennet Hedman (M), 


Marie-Louise Hellström (LB), Roger Kastman (KD), Marie Mill (LB), Jonny 


Mill (LB) och Ove Schönning (S) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet. 
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5.  Ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 


 för verksamhetsåret 2021.  


 


6.  Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. 


 


Birgitta Ek (S), Ann Eriksson (S), Pernilla Färlin (M) och Roger Kastman 


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


 


7.  Ansvarsfrihet beviljas för samhällsservicenämnden och dess enskilda 


 förtroendevalda för verksamhetsåret 2021.  


 


Lennart Canskog (S), Jens Furuskog (SD), Pernilla Färlin (M), Irene Jonsson 


(S), Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Marie Mill (LB), Harald Noréus 


(L), Bertil Skoog (L) och Annelie Wallberg (S) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet. 


 


8.  Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda 


 för verksamhetsåret 2021.  


 


Marie Mill (LB), Jonny Mill (LB), Solange Nordh (C), Bertil Skoog (L) och 


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


ärendet.  


 


9.  Ansvarsfrihet beviljas för Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, 


 Hjälpmedel SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda 


 förtroendevalda för 2021.  


 


Maria Fernmalm (S) och Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.          


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktiges ordförande och 2:e vice ordförande föreslår att 


kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 


beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 


 


Revisorerna har i revisionsberättelsen påpekat att målarbete är nödvändigt i 


alla nämnder för att följa utvecklingen mot kommunfullmäktiges uppsatta 


mål. Revisorerna framför även vikten av att åtgärder vidtas i nämnderna för 


att få en bra interkontroll. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige 
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beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt för de 


enskilda ledamöterna i dessa organ. 


 


Kommunfullmäktiges presidium ställer sig bakom revisorernas bedömning.   


 


Kommunfullmäktiges ordförande Annelie Wallberg är p g a jäv ordförande 


för punkterna 1-6. Därefter övertar 2:e vice ordförande Bertil Asplund 


ordförandeskapet för ärendet.      


Beslutsunderlag 


Utlåtande från kommunfullmäktiges presidium  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta. 


  


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för arbetsmarknads- och socialnämnden och dess enskilda 


förtroendevalda för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda 
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för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för samhällservicenämnden och dess enskilda förtroendevalda 


för verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att bevilja 


ansvarsfrihet för  Gemensam nämnd för FOU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel 


SAM och HelGe-biblioteken och dess enskilda förtroendevalda för 


verksamhetsåret 2021. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt  


Samtliga nämnder 
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§ 52 Dnr 00073/2022  


Årsredovisningar för de helägda kommunala bolagen 
2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Årsredovisning 2021 för Ljusdals Energiföretag AB och AB Ljusdalshem 


 läggs med godkännande till handlingarna. 


 


2.  Verksamheten 2021 i Ljusdals Energiföretag AB och AB Ljusdalshem 


 läggs med godkännande till handlingarna då den varit förenlig med det 


 fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 


 kommunala befogenheterna. 


 


3.  Kommunens ägarombud instrueras att vid årsstämmor godkänna 


 fastställda resultat- och balansräkningar samt resultatdispositioner och 


 bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet 


 för år 2021, i enlighet med revisorernas tillstyrkan.  


Sammanfattning av ärendet 


De helägda kommunala bolagen Ljusdals Energiföretag AB och AB 


Ljusdalshem upprättar årsredovisning för respektive bolag och dess koncern. 


Årsredovisningarna sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för 


kännedom.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att verksamheten 2021 i de helägda 


kommunala bolagen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 


och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 


 


Årsredovisningar 2021 för de helägda kommunala bolagen, uttalande om 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt stämmodirektiv överlämnas till 


kommunfullmäktige för godkännande.  
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Beslutsunderlag 


 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 59 


Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 33 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 mars 2022 


Årsredovisning Ljusdal Energibolag 16 mars 2022 


Årsredovisning och revisionsberättelse AB Ljusdalshem 7 mars 2022 


Årsredovisning och revisionsberättelse AB Servicehusbolag 7 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De kommunala bolagen 
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§ 53 Dnr 00027/2022  


Revisionsrapport gällande granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Yttrandet över revisionsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt 


 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått en revisionsrapport gällande granskning av 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunchef Nicklas Bremefors har 


skrivit yttrande över rapporten: 


 


Kommunstyrelsen finner att revisionsrapporten i sak är en korrekt 


bedömning av hur kommunstyrelsen genomför sin uppsiktsplikt under år 


2021. I nedanstående yttrande kommer kommunstyrelsen att kommentera de 


rekommendationer som revisionen lämnar. Kommunstyrelsen vill dock 


initialt påpeka att stora förändringar genomförts under år 2021 för att göra 


uppsiktsplikten mer ändamålsenlig och metodisk. 


 


Dels antog kommunfullmäktige 27 maj 2021 Riktlinjer för fullgörande av 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens verksamhet ska och kan 


genomföras. 


 


Dels antog kommunfullmäktige 13 december 2021 nya Ekonomistyrnings-


regler som tydliggör budgetprocess, budgetansvar och uppföljningsansvar. 


Dessa ekonominstyrningsregler blir ett viktigt verktyg för genomförande av 


kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna och kunna följa de frågor 


som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning. 


 


Arbete pågår med att ta fram rutiner och tillämpningsregler utifrån de av 


kommunfullmäktige beslutade dokumenten. Kommunstyrelsen kommer 


därmed framgent att ha större möjlighet att genomföra sin uppsiktsplikt 


tillfullo enligt lag och ändamål.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 60 


Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 34 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 


Missiv Revisionsrapport 27 januari 2022 


Revisionsrapport 27 januari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunrevisionen (protokoll och yttrande) 
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§ 54 Dnr 00350/2019  


Samverkansavtal gällande Gemensam lön 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Samverkansavtal mellan Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, 


 Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun och Ljusdals kommun 


 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Bollnäs kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ovanåkers 


kommun och Söderhamns kommun har fattat beslut om att skapa en 


gemensam löne- och pensionshantering, Gemensam lön i Hälsingland. 


Bollnäs kommun blir arbetsgivare för Gemensam lön i Hälsingland och den 


nya organisationen träder i kraft 1 oktober 2022.  


 


Utgångspunkt för samarbetet är att säkerställa de berörda kommunernas 


förutsättningar att uppfylla de mål av allmänintresse som det kommunala 


uppdraget innebär. Lönehantering utgör därmed en verksamhet som 


sammanhänger med fullgörandet av de tjänster som åligger parterna. 


 


Målet med Gemensam lön i Hälsingland är att minska sårbarheten, 


underlätta kompetensförsörjningen, öka kvalitetssäkringen och skapa 


förutsättningar för effektivisering. En gemensam löneorganisation och ett 


gemensamt löne- och schema-/ bemanningssystem syftar till att stärka 


utvecklingskraften för de berörda kommunerna inför framtiden. 


 


Samverkansavtalet reglerar det parterna har kommit överens om avseende 


gemensam löne- och pensionshantering. Avtalet är upprättat med stöd av 9 


kap. 37 § kommunallagen (2017:725). 


 


Samarbetet omfattar följande tjänsteområden: 


- löne-, arvodes- och ersättningshantering 


- pensions- och försäkringsadministration 


- systemförvaltning 


- support till användarna. 


 


Parallellt med arbetet inom projektet har ett förslag till samverkansavtal 


arbetats fram. Samverkansavtalet reglerar det de samverkande kommunerna 
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har kommit överens om. Samverkansavtalet framgår i sin helhet i bilagorna 


till denna tjänsteskrivelse. Samverkansavtalet undertecknas av respektive 


kommuns behörige firmatecknare.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 61 


Arbetsutskottets protokoll 22 mars 2022, § 25 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 


Samverkansavtal med bilagor 10 mars 2022 


Yrkanden 


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


och Jonas Rask Samuelsson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Kristoffer Kavallin (Mp): Detta ska gälla enbart lönesystemet, vi ska ha 


fortsatt rådighet över schema- och bemanningssystem.  


 


Marit Holmstrand (S): Avslag till Kristoffer Kavallins yrkande.  


 


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


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kristoffer 


Kavallins yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen 


HR-chefen, Lönechefen 


Hudiksvalls kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs 


kommun 
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§ 55 Dnr 00209/2020  


En kommun fri från våld  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Alla kommunens verksamheter arbetar våldspreventivt.  


 


2. Uppdraget Kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra 


 för våld antas. Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt.  


 


3. Handlingsplan, innehållandes bland annat organisation och 


 utbildningsinsatser, antas. 


  


4. 250 000 kronor avsätts årligen under 2023-2025 för att implementera 


 metoder för det våldspreventiva arbetet. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun har under januari 2021 till januari 2022 deltagit i sats-


ningen "En kommun fri från våld", vilket kommunstyrelsen beslutade 13 


augusti 2020, § 111. En ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner från alla 


förvaltningar har deltagit i utbildningen som har genomförts av organisa-


tionen MÄN och bekostats av Länsstyrelsen. Kommunens kostnader har 


bestått av tjänstepersonernas deltagande och en samordnare för arbetet.  


 


För att arbeta våldspreventivt i kommunens verksamheter och verkställa 


uppdraget Kommuninvånare (barn, unga och vuxna) utsätter inte andra för 


våld. Våld eller utsatthet som förekommer upptäcks tidigt, genomföra 


utbildning i våldsprevention till alla anställda och politiker, samt genomföra 


den strategiska och de konkreta handlingsplanerna behövs samordning, en 


ledningsgrupp som kan utföra arbetet och en budget samt att arbetet 


rapporteras årligen till kommunstyrelsen. 


  


Arbetet med våldsprevention svarar mot Agenda 2030 mål 3, 5, 10 och 16.  
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Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 56 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 4 mars 2022 


Strategisk handlingsplan 4 mars 2022 


Bilaga till En kommun fri från våld 4 mars 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 13 augusti 2020, § 111 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-) och Jonas Rask Samuelsson (C): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 


Samtliga förvaltningar för kännedom 
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§ 56 Dnr 00105/2022  


Medborgarförslag med önskemål om gång- och 
cykelväg Korskrogen - Färila 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till samhällsservicenämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att kommunen 


iordningställer en gång- och cykelväg mellan Korskrogen och Svedja i 


Färila. 


 


Förslagsställaren skriver att riksväg 84 är hårt trafikerad och ingen väg man 


vill cykla efter då vägren saknas.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till 


samhällsservicenämnden för beslut. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden 


Förslagsställaren 
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§ 57 Dnr 00177/2021  


Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 


beslut för individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2021.               


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 62 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 22 februari 2022, § 32 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 58 Dnr 00103/2022  


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och 
medborgarförslag 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över ej 


färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 31 mars 2022. 


           


Sammanfattningen omfattar 17 motioner och 33 medborgarförslag.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2022, § 68 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 


Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag 31 mars 


2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 59 Dnr 00127/2022  


Interpellation från Kennet Hedman (M) till Ljusdal 
Energis ordförande gällande laddstolpar. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad. 


Sammanfattning av ärendet 


Kennet Hedman (M) har ställt en interpellation till Ljusdal Energis 


ordförande gällande laddstolpar. 


 


I interpellationen skriver han: 


 


På kommunfullmäktige 28 februari 2022 svarade kommunstyrelsens 


ordförande Marit Holmstrand (S) på en interpellation följande, citat ”Det 


innebär inte att kommunen ska sätta upp och driva laddstolpar” samt ”Då 


laddstationer har kortterminaler för betalning, kan inte kommunen driva 


sådan anläggning”. 


 


Med anledning av det ställs följande frågor till ordföranden: 


1.  Anser ordföranden att detta är rättvist mot andra orter i vår kommun att vi 


 inte bygger ut flera laddstolpar? 


2.  Anser ordföranden att det är rätt att man inte behöver betala när man 


 laddar sin bil på de laddstolpar Ljusdal Energi äger? 


3.  Kommer Ljusdal Energi göra sig av med dessa laddstolpar? 


 


Bertil Asplund (S), ordförande i Ljusdal Energi AB, har svarat på 


interpellationen: 


 


Fråga 1: Ja, när de första stolparna byggdes gjordes detta på uppmaning av 


och med bidrag från staten via Trafikverket. Kriteriet då var att en stolpe 


skulle finnas var 6:e mil för trafik som passerade genom kommunen. Det 


innebar att rekommendationen var att en stolpe skulle sättas upp i Ljusdal 


och en i Kårböle eftersom nästa stolpe skulle vara tillgänglig i Sveg.  


Bidrag lämnades för investering i byggande av stolpe. Noteras bör att inget 


bidrag lämnades till drift av stolpen. För vår del investerades ca 400 000 


kronor för två stolpar, varvid ca 200 000 kronor täcktes av bidrag. 
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Ytterligare en stolpe anlades vid Ljusdal Energis kontor samtidigt som de 


andra två. Den stolpen fungerar som en service till besökande till vårt kontor 


och är enbart tillgänglig när kontoret är öppet. 


 


Fråga 2: Nej. De kostnader som bolaget drabbas av uppgår totalt till ca  


160 000 kronor per år för de båda allmänna stolparna (Ljusdal & Kårböle). 


Kostnaderna kommer att öka då antalet elbilar ökar. Dessa kostnader drabbar 


givetvis våra kunder eftersom de enda intäkter bolaget har är kundernas 


avgifter. Om kostnaden ska bäras av den som laddar sin bil och vi skulle ta 


betalt med exempelvis 3 Kr/kWh behövs att ca 620 bilar laddas per år. Om 


vi skulle ta 12 kronor/kWh (lika som i Danmark) skulle behövas att 150 – 


160 bilar laddas från stolparna. Varje bil laddar ca 30kWh vid varje 


laddningstillfälle. 


 


För närvarande finns ingen betallösning som är aktuell, även om de finns på 


marknaden. Detta motiveras av de höga kostnader som är förknippade med 


installation av en sådan lösning. 


 


Fråga 3: Ja. För närvarande undersöks möjligheterna att leasa ut stolparna. 


Bolaget kan inte försälja stolparna utan att bryta mot bidragets villkor om att 


stolpen ska ägas i minst fem år innan den kan avyttras. 


 


Från Ljusdal Energis del får jag framhålla att utbyggnad av laddstolpar 


måste ske utifrån två olika aspekter 


 


 Kommunens behov, (om man satsar på elbilar i sin verksamhet). 


Detta måste ske separat eftersom laddning måste ske när 


omständigheterna i jobbet medger det, inte när en stolpe råkar vara 


ledig. Kan jämställas med att kommunens P-platser är försedda med 


motorvärmarstolpar idag, man kan på liknande sätt förse P-platserna 


med laddningsmöjlighet. Kostnader bärs i detta fall av verksamheten. 


 Allmänhetens behov. Stolpar för laddning ska anordnas på marknads-


mässiga villkor. Betallösningar finns. Entreprenörer finns redan idag 


som utför både anläggning och drift. Om inte marknaden löser 


behovet av laddstolpar i mer perifera lägen är det inte rätt att avgifts-


kollektivet inom Ljusdal Energi ska bära dessa kostnader. Då måste 


kostnader bäras av någon annan med annan bevekelsegrund för sitt 


ställningstagande. 


 


Nämnas bör att, då det finns etablerade entreprenörer på marknaden som 


erbjuder tjänsten, ska inte en offentlig aktör agera konkurrent på 


marknaden." 
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Interpellationsdebatt sker med inlägg sker av Kennet Hedman (M), Bertil 


Asplund (S), Kristoffer Kavallin (MP) och Marit Holmstrand (S).  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 60 Dnr 00148/2022  


Motion från Maud Jonsson (L) gällande åtgärdspaket 
för en stark äldreomsorg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har lämnat en motion gällande åtgärdspaket för en stark 


äldreomsorg. 


 


I motionen yrkar hon: 


 


 att utreda om ett införande av språkkrav i äldreomsorgen 


 att avskaffa delade turer 


 att skjuta till 1 miljon kronor för lönesatsning på undersköterskor och 


specialiserade demenssköterskor 


 att ta fram en handlingsplan för att genomföra en riktad satsning på 


ledarskapsutbildningar och strategiskt fokus på att minska andelen 


sjukskrivningar. Personalen ska vara delaktig i processen. 


 att verka för att öka bemanningstätheten på våra äldreboenden 


 att verka för att utbilda fler undersköterskor 


Beslutsunderlag 


Motion 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


 





