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 Ersättare 

Johan Myrberg (M) 

Sigurd Mattsson (C) 

Barbro Andin Mattsson (C) 

Jan Nordlinder (S) 

Milva Jansson (MP) 

Torsten Hellström (LB) 

Övriga deltagare Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Kennet Hedman (M) och Jonas Rask Samuelsson (C) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-12-22 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 165-183 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Kennet Hedman och Jonas Rask Samuelsson   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-12-19 

Datum för anslags upprättande 2022-12-23 

Datum för anslags nedtagande 2023-01-14 

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 9 december 2022. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 9 december 2022 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 

i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden föreslår, med anledning av den förändring som skett i majoriteten, att 

samtliga valärenden utgår från kommunfullmäktiges dagordning. Ordföranden föreslår 

att valärendena istället behandlas på ett extra sammanträde den 28 december, med start 

kl 09:00. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller dessa.  

 

Ordföranden frågar om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen beslutat att utse Johannes Bergen (M)  och 

Else-Marie Andersson (KD) till nya ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller t o m 

14 oktober 2026. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Karin Jansson (MP) ställer följande fråga: ”Riksdagen har 1 juli i år tagit beslut om att 

elever i årskurs 4-9 ska kunna -på  extra studietid - få hjälp med läxor och annat 

skolarbete under minst 2 timmar i veckan.  Det är frivilligt för eleverna att delta, men 

skolan är skyldig att tillhandhålla hjälpen. Tiden ska anordnas under eller i direkt 

anslutning till skoldagen och ske på den skola eleven går.  

Har detta hunnit implementeras i Ljusdals kommuns skolor? Går det bra? Är eleverna 

intresserade av att delta? ” 

Utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson (S) svarar på frågan. 
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§ 165 Dnr 00012/2022  

Riktlinjer för inköp och upphandling 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Riktlinjer för inköp antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 

Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 

kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 

 

Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 

upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 

kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 

 

I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 

lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 

 

En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 

förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 

 

Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 

avtal inte finns.  

 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 

antar riktlinjerna för inköp.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 215 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 

Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Karin Jansson (MP): Under rubriken Miljöfrämjande i upphandlingar ska 

tillägget "och övriga styrdokument om miljö", göras.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.   

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Ekonomienheten för verkställande och spridande 
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§ 166 Dnr 00192/2019  

Revidering av arkivreglemente 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reviderat arkivreglemente antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 

hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 

arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 

revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 

roller.              

 

I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 

om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informationshäfte-

ringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 

myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas kärn-

processer. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig arkiv- 

och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 

övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 

processer där flera kommuner samarbetar. 

 

I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 

fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 

största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i 

allmänhet och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkiv-

organisation som ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya 

formationshanteringsplanerna.  

 

Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 

fram under respektive avsnitt i själva reglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 216 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 161 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 

Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Författningssamlingen 
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§ 167 Dnr 00368/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 

reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 217 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 162 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Samtliga nämnder  

Författningssamling 
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§ 168 Dnr 00369/2022  

Reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  

 

2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.            

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 

ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 

samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 

delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  

 

I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 

ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 

uppgifter specificeras. 

 

I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 

kommunallag och reglemente för alla nämnder. 

 

I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är anställnings-

myndighet. 

 

Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 

uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 

Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 

från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 

ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 

 

I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 218 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 163 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022   
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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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument  

Kommunstyrelsen  

Författningssamling 
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§ 169 Dnr 00370/2022  

Reglemente för Samhallsservicenamnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för samhallsservicenämnden godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för samhallsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 

organisation. 

 

Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 

ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 

 

Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 

(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 219 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 164 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för Samhallsservicenamnden - förslag 4 november 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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument  

Samhällsservicenämnden 

Författningssamling 
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§ 170 Dnr 00372/2022  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 

utifrån ändrad organisation. 

 

I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till Samhallsservicenamnden.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 221 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 166 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 

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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Arbetsmarknads- och socialnämnden  

Författningssamling 
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§ 171 Dnr 00371/2022  

Reglemente för utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för utbildningsnämnden godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

För utbildningsnämnden föreslås en del förändringar i  främst § 2 nämndens 

uppgifter. I bifogat dokument finns kommentar till reviderade punkter. Den 

största förändringen är i punkt 1 som ersätter flera tidigare punkter samt tar 

hänsyn till ändrad lagstiftning från 20230701. 

 

Punkt 5 är ny och hanterar kommunens aktivitetsansvar. Punkt 7 är ny och 

hanterar öppen förskola. I övrigt har en del förenklingar genomförts.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 220 

Tjänsteskrivelse 15 november 2022 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 165 

Förslag till reglemente 

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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Utbildningsnämnden  

Författningssamling 
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17(34) 

Datum 

2022-12-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 00373/2022  

Reglemente för omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter § 

2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 

enligt avtal med Region Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 222 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 167 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 

Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 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 

Kommunkansliet för färdigställande av dokument 

Omsorgsnämnden 

Författningssamling 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

18(34) 

Datum 

2022-12-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 00416/2022  

Detaljplan för Hybo 2:63 med flera, skelettplan, vägar 
inom Hybo stationssamhälle - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Detaljplan för Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo 

 stationssamhälle antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 

Samhallsservicenamnden 15 februari 2022, § 27. 

 

Detaljplanens syfte är att inrätta en detaljplan för vägar med kommunalt 

huvudmannaskap inom Hybo stationssamhälle.  

 

Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (maj/juni 2022) 

och granskning (september/oktober 2022). Inkomna synpunkter samt 

kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 

revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelsen och 

granskningsutlåtandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 225 

Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 170 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 november 2022 

Antagandehandlingar 10 november 2022 

Yrkanden 

Irène Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 
Akt, Samhallsservicenamnden  
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

19(34) 

Datum 

2022-12-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 174 Dnr 00203/2019  

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdal Energis förslag om revidering av "Föreskrifter om hantering av 

 avfall under kommunalt ansvar" antas.           

Sammanfattning av ärendet 

För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållnings-

ordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  

 

Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 

Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 

och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 

produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 

Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 

kraft 1 januari 2023. 

 

Ljusdal Energi AB har lämnat förslag på revidering av kommunens 

föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 

revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 228 

Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 159 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 

Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 

Förslag på revideringar 1 november 2022 

Yrkanden 

Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Asplunds 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Författningssamling 

Ljusdal Energi AB 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(34) 

Datum 

2022-12-19 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 00166/2020  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 

bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 

förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 

växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 

drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 

(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 

skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 

 

I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 

eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 

så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  

 

Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 

att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 

produktion av biodrivmedel. 

 

Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 

inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 

är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 

att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 

detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för 

biodrivmedel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kf protokoll 2022-12-19 för digital signering
(Signerat, SHA-256 0FDAC93A1AEE56EF9D8C2BC14509CDDFDE37F832DF74D2FE250395ACDECE052E)

Sida 21 av 35



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

22(34) 

Datum 

2022-12-19 
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Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 

yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 

gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 

finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 

stödjer. 

 

Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 

en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 

föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-

mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 

att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 

 

Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  

Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 

som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 

 

Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 150 att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 229 att medborgarförslaget 

anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 229 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 150 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 

Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 

Medborgarförslag 23 april 2020 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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23(34) 
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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 

     

 

§ 176 Dnr 00013/2022  

Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 

en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 

de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 

passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 

väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 

för yttrande. 

 

Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 

Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  

• Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej 

 Trafikverket. 

• Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än 

 genom brons överbyggnad.  

• Det måste vara ett separat elabonnemang. 

• Tydligt avtal måste skrivas. 

• Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att 

 undvika dålig belysning på bron som förtar intrycket.  

 

Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 

finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 
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Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 

kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 

vis.              

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 

 

Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 

kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 

fästas på annat sätt.  

 

Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 

driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 152 att medborgarförslaget 

avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 231 att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 231 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 152 

Förslag till beslut 10 oktober 2022 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 

Medborgarförslag 18 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 

Förslagsställaren  

 

Kf protokoll 2022-12-19 för digital signering
(Signerat, SHA-256 0FDAC93A1AEE56EF9D8C2BC14509CDDFDE37F832DF74D2FE250395ACDECE052E)

Sida 25 av 35



 

Kommunfullmäktige 
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26(34) 
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2022-12-19 
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§ 177 Dnr 00208/2022  

Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 

båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 

Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 

direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 

man ska åka där.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Samhallsservicenamnden 

för yttrande. 

 

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 

yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 

Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 

ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 

fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 

läggas i inför fiske. 

 

Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 

samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 

sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås. 
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Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 156 att medborgarförslaget 

avslås. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 233 att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 233 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 156 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 

Medborgarförslag 13 juni 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 

Förslagsställaren  
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§ 178 Dnr 00173/2022  

Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 

 med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 

 lördagar.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-

ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 

från Ramsjö. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 

etableringssamordnare för yttrande. 

 

Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 

förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  

 

Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 

under vardagar.  

 

Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 

programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 

ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 

närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 

för att hantera kollektivtrafik.  

 

Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 

under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 

             

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 

möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  
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Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-

trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 

löpande.  

 

Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 155 att medborgarförslaget 

bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 

önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 234 att medborgarförslaget 

bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 

önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 235 

Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 155 

Förslag till beslut 7 oktober 2022 

Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 

2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 

Medborgarförslag 11 maj 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Karin Jansson (MP) och Henrik Karlström (SD): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 00436/2022  

Medborgarförslag med önskemål om digitala skyltar vid 
infarterna till Ljusdals tätort 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om digitala skyltar vid infarterna till 

Ljusdals tätort har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren vill att det sätts upp digitala skyltar vid infarterna till 

Ljusdal från Delsbo och från Järvsö.  Förslagsställaren skriver att "Att e att 

en landsbygd lever och att det händer mycket betyder mycket om man vill 

flytta till tex Ljusdals kommun. Dagligen reser många på väg 83 och väg 84 

till och från jobbet, till och från fjällen, till och från Stockholm, Bollnäs, 

Falun, Gävle m fl kommuner- se och härma!"  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen (KS beredning) 
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§ 180 Dnr 00397/2022  

Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Dalarna har gjort en tillsyn hos överförmyndarenheten i 

Bollnäs, inbegripet kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal. 

 

Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att överförmyndar-

nämnderna bedriver en välfungerande verksamhet genom kansliet i Bollnäs. 

Sedan förra årets inspektion har enheten uppdaterat olika handläggnings-

rutiner och kommit längre i digitaliseringen av verksamheten. Enheten 

medverkar för närvarande i ett pilotprojekt beträffande e-tjänster. Det är 

tydligt att verksamheten har en hög ambitionsnivå och att medarbetarna 

kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten.  

 

Länsstyrelsen upplever att det är god ordning i akterna och att 

överförmyndarenheten är noggrann med att följa upp alla ärenden. Av 14 

granskade akter granskades samtliga utan anmärkningar från länsstyrelsen.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 227 

Tjänsteskrivelse 24 november 2022 

Protokoll och bilagor från Länsstyrelsen Dalarna 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 181 Dnr 00438/2022  

Avsägelse från Håkan Dubbel (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Håkan Dubbel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

 kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Dubbel (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Håkan Dubbel kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Håkan Dubbel 

Länsstyrelsen 
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§ 182 Dnr 00450/2022  

Medborgarförslag om att Los bibliotek ska ha öppet 
även under juli månad 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till Samhallsservicenamnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om att Los bibliotek ska ha öppet även 

under juli månad har lämnats till kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällservice-

nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Samhällsservicenämnden för beslut 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 00455/2022  

Avsägelse från Pär Jonsson (S) gällande uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Pär Jonsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

 kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Pär Jonsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Pär Jonsson kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Pär Jonsson 

Länsstyrelsen  
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Följande parter har signerat detta dokument

Karin HöglundNamn: 
2022-12-22 09:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
0FDAC93A1AEE56EF9D8C2BC14509CDDFDE37F832DF74D2FE250395ACDECE052E

ANNELIE WALLBERGNamn: 
2022-12-22 11:54Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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KENNET HEDMANNamn: 
2022-12-22 12:58Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
0FDAC93A1AEE56EF9D8C2BC14509CDDFDE37F832DF74D2FE250395ACDECE052E

JONAS RASK SAMUELSSONNamn: 
2022-12-22 13:15Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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Jan Nordlinder (S) 
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Justerare Kennet Hedman (M) och Jonas Rask Samuelsson (C) 
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 Sekreterare 
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 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 


 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-12-19 


Datum för anslags upprättande 2022-12-23 


Datum för anslags nedtagande 2023-01-14 


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 9 december 2022. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 9 december 2022 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 


i laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden föreslår, med anledning av den förändring som skett i majoriteten, att 


samtliga valärenden utgår från kommunfullmäktiges dagordning. Ordföranden föreslår 


att valärendena istället behandlas på ett extra sammanträde den 28 december, med start 


kl 09:00. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller dessa.  


 


Ordföranden frågar om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 


medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen beslutat att utse Johannes Bergen (M)  och 


Else-Marie Andersson (KD) till nya ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller t o m 


14 oktober 2026. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Karin Jansson (MP) ställer följande fråga: ”Riksdagen har 1 juli i år tagit beslut om att 


elever i årskurs 4-9 ska kunna -på  extra studietid - få hjälp med läxor och annat 


skolarbete under minst 2 timmar i veckan.  Det är frivilligt för eleverna att delta, men 


skolan är skyldig att tillhandhålla hjälpen. Tiden ska anordnas under eller i direkt 


anslutning till skoldagen och ske på den skola eleven går.  


Har detta hunnit implementeras i Ljusdals kommuns skolor? Går det bra? Är eleverna 


intresserade av att delta? ” 


Utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson (S) svarar på frågan. 
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§ 165 Dnr 00012/2022  


Riktlinjer för inköp och upphandling 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Riktlinjer för inköp antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningen har i samband med beslutet att anta 


Inköpspolicy för Ljusdals kommun fått i uppdrag att ta fram förslag till 


kommunövergripande riktlinjer för inköp och upphandling. 


 


Mot bakgrund av detta har ett förslag till riktlinjer för inköp (som 


upphandling ingår i) upprättats. Dessa riktlinjer grundar sig på Ljusdal 


kommuns Inköpspolicy och tydliggör tillämpningen av Inköpspolicyn. 


 


I riktlinjerna beaktas därför områden som berör hållbar anskaffning samt 


lokala, små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar. 


 


En upphandlingsplan som visar kommande års inköpsbehov införs, och 


förvaltning av avtal som resultat av en upphandling implementeras. 


 


Vidare beskrivs anskaffningsprocessen både från befintligt avtal samt när 


avtal inte finns.  


 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår att kommunstyrelsen 


antar riktlinjerna för inköp.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 215 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 9 november 2022 


Riktlinjer för inköp - förslag 9 november 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 170 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Karin Jansson (MP): Under rubriken Miljöfrämjande i upphandlingar ska 


tillägget "och övriga styrdokument om miljö", göras.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Karin Janssons 


tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.   


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Ekonomienheten för verkställande och spridande 
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§ 166 Dnr 00192/2019  


Revidering av arkivreglemente 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reviderat arkivreglemente antas.          


Sammanfattning av ärendet 


Nytt arkivreglemente för Ljusdals kommun antogs 27 september 2021. Inför 


hälsingegemensamma samarbeten inom exempelvis HR/lön samt inför 


arbetet med att ta fram processbaserade informationshanteringsplaner har en 


revidering gjorts för att framförallt förtydliga befogenheter, ansvar och 


roller.              


 


I det reviderade förslaget tydliggörs arkivmyndighetens uppdrag att besluta 


om obligatorisk gemensam klassificeringsstruktur och informationshäfte-


ringsplan för lednings- och stödprocesser i kommunen samt besluta om 


myndighetsspecifik klassificeringsstruktur för myndigheternas kärn-


processer. Detta för att säkerställa en kommungemensam och enhetlig arkiv- 


och informationshantering där vi också utgår från samma struktur som 


övriga hälsingekommuner vilket kommer vara viktigt när det kommer till de 


processer där flera kommuner samarbetar. 


 


I det reviderade förslaget är myndighetens arkivansvar också förtydligat med 


fokus på de roller som ska utses inom varje verksamhet. Att detta görs är av 


största vikt för att arkiv- och informationshanteringen ska fungera i 


allmänhet och nu också särskilt aktuellt i samband med den arkiv-


organisation som ska bildas inför arbetet med att ta fram de nya 


formationshanteringsplanerna.  


 


Bilagan med kommentarer har tagits bort och informationen lyfts istället 


fram under respektive avsnitt i själva reglementet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 216 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 161 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 8 november 2022 


Förslag till reviderat arkivreglemente 4 november 2022 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Författningssamlingen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


11(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 167 Dnr 00368/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Översyn ska göras av nämndernas reglementen inför ny mandatperiod. I 


reglementet för Ljusdals kommuns nämnder föreslås inga ändringar.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 217 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 162 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna - förslag 4 november 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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Samtliga nämnder  


Författningssamling 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


12(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 168 Dnr 00369/2022  


Reglemente för kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för kommunstyrelsen godkänns.  


 


2. Beloppet i § 8 punkt 5 höjs från 50 till 100 prisbasbelopp.            


Sammanfattning av ärendet 


För kommunstyrelsen föreslås ett antal förändringar i reglementet. Utifrån 


ändrad organisation flyttas tidigare uppdrag och delegationer gällande 


samhällsplanering. Uppdrag utifrån samhällsplanering återfinns i § 10. I 


delegering från kommunfullmäktige § 8 tillkommer punkterna 9 till 11.  


 


I övrigt föreslås mer utvecklade beskrivningar och förtydliganden inom 


ledningsfunktionen och styrfunktionen. § 17 tillkommer också där övriga 


uppgifter specificeras. 


 


I inledningen föreslås en skrivelse om detta reglementes förhållande till 


kommunallag och reglemente för alla nämnder. 


 


I § 1 tillkommer skrivelse om att kommunstyrelsen är anställnings-


myndighet. 


 


Vidare föreslås en omdisponering i dokumentet. Där lednings-, styr- och 


uppföljningsfunktionerna får egna paragrafer och att de ligger i följd. 


Förändringar föreslås också i § 7 och § 8 gällande ekonomi och delegering 


från kommunfullmäktige där korrigeringar görs utifrån nu gällande 


ekonomistyrningsregler samt budgetprocess. 


 


I övrigt görs även mindre förändringar av redaktionell karaktär.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 218 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 163 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för kommunstyrelsen - förslag 4 november 2022   







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


13(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument  


Kommunstyrelsen  


Författningssamling 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


14(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 169 Dnr 00370/2022  


Reglemente för Samhallsservicenamnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för samhallsservicenämnden godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för samhallsservicenämnden föreslås ändringar utifrån ändrad 


organisation. 


 


Uppgifter och delegering gällande samhällsplanering har tagits bort där 


ansvaret flyttats till kommunstyrelsen. 


 


Till reglementet har tillagts uppgifter i § 2 inom området alkohol och tobak 


(4 punkter) där ansvaret flyttats från arbetsmarknads- och socialnämnden.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 219 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 164 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för Samhallsservicenamnden - förslag 4 november 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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument  


Samhällsservicenämnden 


Författningssamling 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


15(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 170 Dnr 00372/2022  


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås ändringar 


utifrån ändrad organisation. 


 


I nämndens uppgifter har ansvar gällande handläggning och tillsyn enligt 


alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter samt lagen om 


handel med vissa receptfria läkemedel flyttats till Samhallsservicenamnden.      


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 221 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 166 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden - förslag 4 november 


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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Arbetsmarknads- och socialnämnden  


Författningssamling 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


16(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 171 Dnr 00371/2022  


Reglemente för utbildningsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för utbildningsnämnden godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


För utbildningsnämnden föreslås en del förändringar i  främst § 2 nämndens 


uppgifter. I bifogat dokument finns kommentar till reviderade punkter. Den 


största förändringen är i punkt 1 som ersätter flera tidigare punkter samt tar 


hänsyn till ändrad lagstiftning från 20230701. 


 


Punkt 5 är ny och hanterar kommunens aktivitetsansvar. Punkt 7 är ny och 


hanterar öppen förskola. I övrigt har en del förenklingar genomförts.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 220 


Tjänsteskrivelse 15 november 2022 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 165 


Förslag till reglemente 


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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Utbildningsnämnden  


Författningssamling 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 172 Dnr 00373/2022  


Reglemente för omsorgsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reglemente för omsorgsnämnden godkänns.          


Sammanfattning av ärendet 


I reglementet för omsorgsnämnden föreslås ett tillägg i nämndens uppgifter § 


2, inom nämndens ansvarsområde även punkt 3, där hemsjukvård bedrivs 


enligt avtal med Region Gävleborg.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 222 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 167 


Kommunstyrelseförvaltningens förslag 15 november 2022 


Reglemente för omsorgsnämnden - förslag 4 november 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 


Kommunkansliet för färdigställande av dokument 


Omsorgsnämnden 


Författningssamling 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


18(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 173 Dnr 00416/2022  


Detaljplan för Hybo 2:63 med flera, skelettplan, vägar 
inom Hybo stationssamhälle - antagande 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Detaljplan för Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo 


 stationssamhälle antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 


Samhallsservicenamnden 15 februari 2022, § 27. 


 


Detaljplanens syfte är att inrätta en detaljplan för vägar med kommunalt 


huvudmannaskap inom Hybo stationssamhälle.  


 


Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (maj/juni 2022) 


och granskning (september/oktober 2022). Inkomna synpunkter samt 


kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 


revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelsen och 


granskningsutlåtandet. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 225 


Samhällsservicenämndens protokoll 23 november 2022, § 170 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 november 2022 


Antagandehandlingar 10 november 2022 


Yrkanden 


Irène Jonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 
Akt, Samhallsservicenamnden  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


19(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 174 Dnr 00203/2019  


Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdal Energis förslag om revidering av "Föreskrifter om hantering av 


 avfall under kommunalt ansvar" antas.           


Sammanfattning av ärendet 


För varje kommun ska det enligt 15 kapitlet 41§ miljöbalken finnas en 


renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållnings-


ordningen ska innehålla en avfallsplan samt föreskrifter.  


 


Den 1 augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) i kraft. 


Förordningen bygger på EU:s skärpta krav på avfallsförebyggande arbete 


och målsättning om minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av 


produkter, ökad materialåtervinning samt en förbättrad avfallshantering. 


Flertalet paragrafer i den nya avfallsförordningen upphör att gälla/ träder i 


kraft 1 januari 2023. 


 


Ljusdal Energi AB har lämnat förslag på revidering av kommunens 


föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. De föreslagna 


revideringarna i föreskrifterna är markerade i bilaga 2.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 228 


Arbetsutskottets protokoll 16 november 2022, § 159 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 november 2022 


Önskemål från Ljusdal Energi om revidering 1 november 2022 


Förslag på revideringar 1 november 2022 


Yrkanden 


Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


20(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Bertil Asplunds 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Författningssamling 


Ljusdal Energi AB 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


21(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 175 Dnr 00166/2020  


Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för 
att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att 


bygga en fabrik för biodrivmedel har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsskrivaren skriver att "Människan står inför stora utmaningar att 


förhindra temperaturhöjning och ett försämrat klimat. En stor del av de 


växthusgaser som leder till den högre medeltemperaturen kommer från 


drivmedel baserade av petroleumråvaror. Genom att byta ut dessa drivmedel 


(diesel, bensin, flygfotogen m m) till motsvarande baserade på bioråvara från 


skogen kan nettot av växthusgaser (koldioxid) bli noll eller neutral. 


 


I Ljusdals kommun finns råvaran till dessa drivmedel men här finns ingen 


eller en mycket liten avsättning. Råvaran är dessutom för dyr att transportera 


så en fabrik som framställer biodrivmedel borde finnas i Ljusdal.  


 


Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med 


att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar i ny svensk 


produktion av biodrivmedel. 


 


Syftet är att nå Sveriges klimatmål och klara transportbehoven till 2045, 


inklusive luft- och sjöfart. Idag är mycket biodrivmedel importerade. Målet 


är att öka svensk produktion och svara upp till behoven i transportsektorn så 


att alla fossila drivmedel kan fasas ut.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 


Förslagsställaren vill därför att Ljusdals kommun skyndsamt "hänger på 


detta tåg" för att arbeta för att få en aktör att bygga en fabrik för 


biodrivmedel. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 4 maj 2020, § 43 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


22(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunchefen för 


yttrande. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att nyligen har en motion bifallits 


gällande att starta upp ett arbete för att skapa biogas i Ljusdals kommun. Här 


finns redan initierade processer utifrån privata initiativ som kommunen 


stödjer. 


 


Medborgarförslaget har en något smalare ansats med att få en aktör att bygga 


en fabrik men samma andemening som den bifallna motionen och därmed 


föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att kommunfull-


mäktige nyligen har bifallit en motion om att Ljusdals kommun ska verka för 


att en aktör bygger en fabrik för biodrivmedel. 


 


Förslagsställarens intentioner är det som kommunen redan arbetar med.  


Ett pågående arbete gällande anläggande av biodrivmedel finns i kommunen 


som drivs av ett företag. Kommunen är med och stödjer det arbetet. 


 


Utifrån det anses förslaget vara besvarat.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 150 att medborgarförslaget anses 


besvarat. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 229 att medborgarförslaget 


anses besvarat.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 229 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 150 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 


Kommunchefens yttrande 7 juli 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 43 


Medborgarförslag 23 april 2020 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


23(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
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 


24(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 176 Dnr 00013/2022  


Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i 
Ljusdal. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning på älvbron i Ljusdal har inlämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


”När man kommer in mot Ljusdal och ska åka över Älvbron så vore det väl 


en bra idé att fylla upp brobågarna med fina isblå ledlampor/slingor. Det har 


de på bron mellan Bollnäs och Kilafors och alla tycker det är så fint när man 


passerar bron och det är mörkt ute. Plus att de ligger ju bra skyddade av 


väder och vind inuti dessa valvade bågar.” 


 


Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 13 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till etableringssamordnaren 


för yttrande. 


 


Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att i e-postkonversation med 


Trafikverket, som äger bron, har de framfört vissa synpunkter:  


• Belysningen måste finansieras av oss eller annan part, ej 


 Trafikverket. 


• Ingen montering får ske på bron, den ska fästas på annat sätt än 


 genom brons överbyggnad.  


• Det måste vara ett separat elabonnemang. 


• Tydligt avtal måste skrivas. 


• Det är viktigt med kompetenta personer i projektet för att 


 undvika dålig belysning på bron som förtar intrycket.  


 


Detta leder till slutsatsen att det inte är omöjligt att genomföra men måste 


finansieras från kommunalt håll i både drift och investering. 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


25(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Ett ordentligt projekteringsarbete måste genomföras för att se hur bron skulle 


kunna belysas på ett smakfullt vis, och samtidigt ett ekonomiskt försvarbart 


vis.              


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att brobågarna på Älvbron ska fyllas med fina isblå ledlampor/slingor. 


 


Trafikverket som äger bron och säger att belysningen ska finansieras av 


kommunen. Ingen montering får ske på bron, om det blir belysning ska den 


fästas på annat sätt.  


 


Bedömningen blir att Ljusdals kommun ska stå för både investering och 


driftkostnader. Därför blir förslaget att medborgarförslaget ska avslås.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 152 att medborgarförslaget 


avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 231 att medborgarförslaget 


avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 231 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 152 


Förslag till beslut 10 oktober 2022 


Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 30 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 13 


Medborgarförslag 18 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 


Förslagsställaren  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 177 Dnr 00208/2022  


Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i 


båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till 


Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern 


direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när 


man ska åka där.” 


 


Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2022, § 95 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Samhallsservicenamnden 


för yttrande. 


 


Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I sitt 


yttrande skriver nämnden att fritidsenheten och gata- och parkenheten på 


Ljusdals kommun har samrått angående medborgarförslaget och kommunen 


ser inget behov av att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av 


fritidsbåtar med tillhörande båtramp i Växnan. 


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


vill att man ordnar en båtramp i Växnan för att underlätta när båten ska 


läggas i inför fiske. 


 


Fritidsenheten och gata- och parkenheten i Ljusdals kommun anser efter 


samråd, att de inte kan se ett behov av att skapa en särskild plats för 


sjösättning av fritidsbåtar med tillhörande ramp i Växnan.  


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås. 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


27(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 156 att medborgarförslaget 


avslås. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 233 att medborgarförslaget 


avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 233 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 156 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Samhällsservicenämndens protokoll 27 september 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 


Medborgarförslag 13 juni 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 


Förslagsställaren  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


28(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 178 Dnr 00173/2022  


Medborgarförslag med önskemål om förbeställd 
lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Medborgarförslaget bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten 


 med X-trafik uttrycker önskemålet om förbeställd busstrafik även på 


 lördagar.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslags-


ställarna vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och 


från Ramsjö. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 75 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunfullmäktige lämnade medborgarförslaget till kommunens 


etableringssamordnare för yttrande. 


 


Etableringssamordnaren skriver i sitt yttrande att det är X-trafik och i 


förlängningen Region Gävleborg som äger frågan om kollektivtrafiken.  


 


Det finns idag möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal 


under vardagar.  


 


Det har nyligen antagits ett regionalt trafikförsörjningsprogram. I 


programmet framgår att i de fallen där det inte är hållbart ur en miljö-, 


ekonomisk- eller annat skäl att trafikera med fullstora bussar så kan så kallad 


närtrafik, det vill säga möjlighet till förbeställning, vara en intressant lösning 


för att hantera kollektivtrafik.  


 


Ljusdals kommun skulle kunna uttrycka detta önskemål till X-trafik/regionen 


under dialogmöten, som sker löpande, gällande kollektivtrafiken. 


             


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att det idag finns 


möjlighet att förbeställa buss mellan Ramsjö och Ljusdal under vardagar.  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


29(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Ljusdals kommun kommer att uttrycka och diskutera önskemålet med X-


trafik/regionen under de dialogmöten gällande kollektivtrafiken som sker 


löpande.  


 


Arbetsutskottet föreslår 26 oktober 2022, § 155 att medborgarförslaget 


bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 


önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 


 


Kommunstyrelsen föreslår 1 december 2022, § 234 att medborgarförslaget 


bifalles såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik uttrycker 


önskemålet om förbeställd busstrafik även på lördagar. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 235 


Arbetsutskottets protokoll 26 oktober 2022, § 155 


Förslag till beslut 7 oktober 2022 


Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 26 september 


2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 75 


Medborgarförslag 11 maj 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Karin Jansson (MP) och Henrik Karlström (SD): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


30(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 179 Dnr 00436/2022  


Medborgarförslag med önskemål om digitala skyltar vid 
infarterna till Ljusdals tätort 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om digitala skyltar vid infarterna till 


Ljusdals tätort har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren vill att det sätts upp digitala skyltar vid infarterna till 


Ljusdal från Delsbo och från Järvsö.  Förslagsställaren skriver att "Att e att 


en landsbygd lever och att det händer mycket betyder mycket om man vill 


flytta till tex Ljusdals kommun. Dagligen reser många på väg 83 och väg 84 


till och från jobbet, till och från fjällen, till och från Stockholm, Bollnäs, 


Falun, Gävle m fl kommuner- se och härma!"  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen (KS beredning) 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


31(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 180 Dnr 00397/2022  


Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Dalarna har gjort en tillsyn hos överförmyndarenheten i 


Bollnäs, inbegripet kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal. 


 


Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att överförmyndar-


nämnderna bedriver en välfungerande verksamhet genom kansliet i Bollnäs. 


Sedan förra årets inspektion har enheten uppdaterat olika handläggnings-


rutiner och kommit längre i digitaliseringen av verksamheten. Enheten 


medverkar för närvarande i ett pilotprojekt beträffande e-tjänster. Det är 


tydligt att verksamheten har en hög ambitionsnivå och att medarbetarna 


kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten.  


 


Länsstyrelsen upplever att det är god ordning i akterna och att 


överförmyndarenheten är noggrann med att följa upp alla ärenden. Av 14 


granskade akter granskades samtliga utan anmärkningar från länsstyrelsen.   


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 1 december 2022, § 227 


Tjänsteskrivelse 24 november 2022 


Protokoll och bilagor från Länsstyrelsen Dalarna 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


32(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 181 Dnr 00438/2022  


Avsägelse från Håkan Dubbel (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Håkan Dubbel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


 kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Håkan Dubbel (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige. 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Håkan Dubbel kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Håkan Dubbel 


Länsstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 182 Dnr 00450/2022  


Medborgarförslag om att Los bibliotek ska ha öppet 
även under juli månad 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till Samhallsservicenamnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om att Los bibliotek ska ha öppet även 


under juli månad har lämnats till kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till samhällservice-


nämnden för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Samhällsservicenämnden för beslut 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


34(34) 


Datum 


2022-12-19 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 183 Dnr 00455/2022  


Avsägelse från Pär Jonsson (S) gällande uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Pär Jonsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 


 kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Pär Jonsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Pär Jonsson kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Pär Jonsson 


Länsstyrelsen  


 







