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Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Stina Michelson (S) och Oscar Löfgren (V) 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 21-33 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 

   

 Stina Michelson och Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Datum för anslags upprättande 2021-03-02 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 februari 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 februari 2021 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 

i laga ordning kungjort. 

 

Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts tre avsägelser och en fråga. 

Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att länsstyrelsen utsett Nouh Baravi (S) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige och Kurt Ericsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Uppdragen gäller från och med den 15 februari 2021 till och med den 14 oktober 2021. 

 

Ordföranden meddelar också att Förvaltningsrätten i Falun har avslagit överklagat 

beslut från kommunfullmäktige 25 maj 2020 att inte bevilja kommunstyrelsens 

ordförande ansvarsfrihet för 2019. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor ställs. 

 

Ledamöternas korta frågor 

Inga frågor ställs. 
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§ 21 Dnr 00448/2020  

Ansökan om kommunal borgen för Ljusdal 
Energikoncernen 2021-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 43 000 000 kronor, 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

2.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 190 000 000 kronor, 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

3.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 95 000 000 kronor, 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

4.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 

 till ett totalt högsta belopp om 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande 

 ränta och kostnader. 

 

5.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 365 000 000 kronor, 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

6.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Renhållning AB:s 

 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 47 000 000 kronor, 

 jämte därpå löpande ränta och kostnader.          

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna i Ljusdal Energikoncern begär förändrade borgensramar för 

respektive bolag för åren 2021-2026. Borgensramarna ska täcka nyupp-

tagning av lån för genomförande av investeringar, omsättning av lån samt 

omstrukturering mellan bolagen för befintliga investeringar. För koncernen 

är den totala begärda borgensramen 840 000 000 kronor vilket är en ökning 

med 25 000 000 kronor. 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 (Signerat) Sida 6 av 27



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

7(26) 

Datum 

2021-02-22 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Borgensramar kan också täcka garantier som kommunen kan utfästa som 

säkerhet för befintlig verksamhet. Ett exempel är den säkerhet som 

Länsstyrelsen kräver för att bedriva återvinningsanläggningen Åkerslund. 

Denna säkerhet är beräknad till 2 103 000 kronor och skall täcka de 

kostnader som skulle uppstå om anläggningen avslutas och marken ska 

återställas.   

 

Jäv 

 

Lena Svahn (MP) och Pernilla Färlin (M) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2021, § 19 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 

Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 6 

Ansökan om kommunal borgen 21 december 2020 

Yrkanden 

Sören Görgård (C) och Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energikoncern 

Ekonomienheten för verkställande 
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§ 22 Dnr 00459/2020  

Framställan från Inköp Gävleborg till 
medlemskommunerna om ekonomiska förutsättningar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ljusdals kommun bedömer att det finns synnerliga skäl enligt 

 kommunallagens regler för att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 

 inte ska återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 och kommande 

 år det finns ett upparbetat eget kapital i förbundet som beräknas täcka de 

 kostnader som uppstår i förbundet fram till dess det avvecklas. Trots att 

 underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk 

 hushållning eftersom förbundet är under avveckling.          

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen i kommunalförbundet Inköp Gävleborg föreslår 

medlemskommunernas kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för 

att inte ålägga förbundet att återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 

och kommande år till dess att förbundet avvecklas. Motiven för detta är att 

förbundet bedöms kunna använda det egna kapitalet för att täcka sina 

kostnader. Trots att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god 

ekonomisk hushållning då förbundet är under avveckling            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2021, § 25 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 

Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 5 

Framställan från Inköp Gävleborg 21 december 2020 

Protokoll direktionsmöte 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Stina Michelson 

(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
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§ 23 Dnr 00030/2021  

Interpellation från Sören Görgård (C) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om att 
Hållbarhetsberedning ska inrättas. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande gällande inrättande av hållbarhetsberedning. 

 

I interpellationen skriver han: 

 

"På kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2021 togs beslut att 

kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra beredning för hållbar utveckling, 

att kommunstyrelsen alltid ska ha en stående punkt om hållbar utveckling i 

Ljusdals kommun och att en utvärdering ska ske sista kvartalet 

2022.Triadens förslag var att en s k Hållbarhetsberedning ska inrättas. 

 

Under diskussionen inför beslutet uttryckte kommunstyrelsens ordförande 

Markus Evensson att kommunfullmäktige med ”oerhörd tydlighet” uttalat, 

och beslutat, att en Hållbarhetsberedning ska inrättas.” 

 

Sören Görgård (C) ställer följande fråga: 

 

 Vid vilket kommunfullmäktigesammanträde har ett beslut att inrätta 

en hållbarhetsberedning fattats och i vilket protokoll kan man läsa 

detta? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 18 att interpellationen får 

framställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 

interpellationen: 

 

"Beslutet att låta kommunstyrelsens arbetsutskott vara beredande organ för 

social och hållbar utveckling och att varje månad ha en hållbarhetspunkt på 
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kommunstyrelsen är väldigt olyckligt och strider dessutom mot ett redan 

antaget reglemente för hållbarhetsberedningen. Olyckligt är det för att vi helt 

enkelt inte kommer ha utrymme på dagordningarna för ett arbete som kräver 

lika mycket tid som ett arbetsutskott gör ändå idag, per månad.  

 

Du skriver att ”Triadens förslag var att en sk. Hållbarhetsberedning ska 

inrättas”. Det var det inte. Ärendet var på dagordningen för att vi skulle välja 

ledamöterna som ska sitta där, utifrån vad det antagna reglementet säger. Ett 

valtillfälle som oppositionen skjutit fram och förhindrat två gånger innan 

detta sammanträde i januari som du talar om. 

 

Din fråga ska nu besvaras.  

 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att en beredning för social och 

hållbar utveckling ska inrättas, när vi antog budgeten inför 2020  

(2019-06-17). Där står följande i budgetdokumentet:  

 

Vi har kommit överens om ett antal prioriterade områden och satsningar för 

att utveckla Ljusdals kommun till det bättre. Kommande hållbarhetsbered-

ning under kommunstyrelsen kommer bereda de ärenden som har inriktning 

mot Agenda 2030:s 17 delområden.  

 

Vidare nämner vi sedan hållbarhetsberedningen i budgetdokumentet året 

därpå (2020-11-09). Där står följande i budgetdokumentet: Under 2021 och 

de följande åren ska kommunen fortsätta utvecklingsarbetet med styrningen 

av kommunens verksamheter på ett sätt som gynnar alla invånare och 

besökare i Ljusdals kommun. Beredningen för strategisk och hållbar 

utveckling ska vara ett stöd i det strategiska arbetet mellan politik och 

förvaltning. Vi ser det som viktigt att vår strategiska utveckling får ett forum 

för diskussioner över vad som ska prioriteras i det långsiktiga arbetet. Via 

denna beredning stärker också kommunen sitt arbete med miljö- och 

klimatfrågor, funktionshinderfrågor, äldrefrågor, hbtq och andra 

rättvisefrågor. 

 

Vid detta budgetbeslut var även reglementet för hållbarhetsberedningen 

antaget. Så i dessa saker ligger den s k tydligheten. Det kan anses i övrigt 

vara en principiell fråga för kommunfullmäktige att lyfta, när man efter att 

ha tagit budgetbeslut i fullmäktige två gånger, tagit beslut om reglementet i 

kommunstyrelsen samt ett detaljbudgetbeslut som täcker för beredningen, 

ändå motarbetar beslutet. 
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Såhär i efterhand kan vi konstatera att beslutet i kommunstyrelsen i januari 

2021 bör rivas upp eftersom man inte kan ta ett beslut om att låta 

arbetsutskottet vara det beredande organet utan att häva reglementet först. " 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lena Svahn (MP), Sören 

Görgård (C), Lars Molin (M), Kristoffer Hansson (MP), Stina Michelson (S), 

Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB) och Yvonne Oscarsson (V).  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 24 Dnr 00040/2021  

Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Systematiskt Arbetsmiljöarbete. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars Molin (M) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande: 

 

"Alla vet att personalen är varje verksamhets viktigaste resurs. Så är det 

också i vår kommun. Det är personalen som jobbar för alla kommun-

invånare. Som ger service. Det är enormt viktigt att all personal har de bästa 

förutsättningar för att göra bra insatser. De skall ha en god arbetsmiljö.  

 

Därför reagerar Moderaterna starkt på en rapport som Arbetsmiljöverket har 

lämnat till kommunen efter genomförd inspektion. 

 

Inspektionsmeddelande påvisar en mängd brister. Alldeles för många brister. 

Det är nu viktigt att kommunfullmäktige får följa det fortsatta arbetet med att 

förbättra rutiner kring arbetet med SAM. Med anledning av ovanstående 

önskas svar på följande frågor: 

           

• På vilket sätt följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp? 

  

• Hur ser rutinerna ut för hur arbetstagarna rapporterar ohälsa, 

olycksfall eller tillbud som inträffar i verksamheten? 

 

• Hur utreds orsakerna till sjukfrånvaron och hur utreds samband 

mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden?  

 

• Har de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i 

Ljusdals kommuns verksamheter undersökts och bedömts tillräckligt 

för att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa och olycksfall i 

arbetet? 
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 

interpellationen: 

 

”Arbetsmiljöverkets rapport ger mycket riktigt signaler om att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen har brister. Arbetet bör följas 

dels av kommunfullmäktige och naturligtvis av personalutskottet och 

kommunstyrelsen. Vid nästa sammanträde ska rapporten behandlas och 

sättas i kontext mot vårt årshjul gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

 

Det råder en bred samsyn politiskt kring hur viktigt detta arbete är. I S+Mp:s 

budget säger vi att kommunstyrelsen behöver följa det konkreta arbetet kring 

arbetsmiljöfrågor tätare och mer noggrant utifrån årshjulet för SAM och 

andra aktuella frågeställningar. Vi vill se en ordentlig satsning på 

arbetsmiljöarbetet. Här krävs krafttag och ett fokuserat arbete hos chefer och 

medarbetare, tillsammans med en HR-avdelning som har den kompetens och 

de resurser som krävs för att stötta de olika enheterna. Vi ser att det finns en 

tydlig koppling mellan resurser inom HR och arbetet med att sänka sjuktalen 

i samverkan med förvaltningar och verksamheter. Därför såg vi till att HR 

fick de resurser som krävs, i vårt budgetförslag. 

 

Dina frågor ska nu besvaras. 

           

1. På vilket sätt följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp? 

 Det finns ett årshjul med rutiner för att följa upp det systematiska 

 arbetsmiljöarbetet, instruktioner för vad som ska ske och när under 

 året. Dokumentet beskriver även vikten av att arbeta kontinuerligt 

 och systematiskt med konsekvensbedömningar i samband med 

 verksamhetsförändringar.  Årshjulet är sedan länge implementerat 

 och chefer följer hjulet och dess rutiner, men det behöver 

 uppenbarligen bli bättre enligt inspektionsmeddelandet från 

 arbetsmiljöverket. En effektivare och bättre uppföljning ska 

 eftersträvas och att detta ska genomsyra alla chefsnivåer.  

 

 Hur det arbetet kommer att fortlöpa ska HR återkomma med i 

 personalutskottet. 

 

2. Hur ser rutinerna ut för hur arbetstagarna rapporterar ohälsa, 

olycksfall eller tillbud som inträffar i verksamheten? 

 I nuläget rapporteras sådant manuellt på olika sätt, det finns inget IT-

 system som stöd för att rapportera olycksfall och tillbud. 

 Rapportering av ohälsa till chef ska vara enkel och kan ske direkt i 

 samband med samtal mellan chef och medarbetare vid en fysisk 
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 närvaro, kontinuerlig uppföljning eller via telefon. Däremot kan 

 dokumentation i Adato för förebyggande av ohälsa bli bättre vilket 

 också påpekas vid arbetsmiljöverkets inspektion.  

 

 Avtal för ett IT-stöd gällande olycksfall och tillbud är på gång med 

 en extern leverantör och kommer att vara på plats under våren. 

 

 

3. Hur utreds orsakerna till sjukfrånvaron och hur utreds samband 

mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden?  

 Arbetsgivaren utgår från vad som är skrivet i läkarintyget där orsaken 

 till sjukskrivning är angiven. Det är en viktig information för 

 arbetsgivaren att ta hänsyn till under rehabilitering. I arbetsgivarens 

 rehabiliteringsansvar ingår att vid en sjukfrånvaro arbeta för att 

 medarbetaren ska återgå till sitt arbete så snart det är möjligt. Med 

 stöd av arbetsförmågebedömning som görs av extern 

 företagshälsovård kan en plan för återgång i arbete göras tillsammans 

 med medarbetaren. Vid samtalet för att göra denna plan diskuteras 

 även förhållanden på arbetsplatsen, den fysiska och den psykosociala 

 arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska göra anpassningar för medarbetaren 

 för att underlätta återgång till arbete. Att medarbetaren bidrar aktivt i 

 sin egen rehabilitering är en viktig utgångspunkt för arbetsgivaren, att 

 man tillsammans arbetar med planen för återgång. Det kan till 

 exempel handla om att succesivt öka arbetstiden, att anpassa 

 arbetsuppgifter, fysisk träning och samtalsstöd.  

 

 Därefter behöver uppföljningar och eventuella justeringar 

 genomföras över tid.  

 

 Dokumentation i Adato behöver bli bättre runt individärenden och 

 rehabilitering. 

 

4. Har de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i 

Ljusdals kommuns verksamheter undersökts och bedömts tillräckligt 

för att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa och olycksfall i 

arbetet? 

 Under 2017-2018 genomfördes projekt ökad hälsa där undersökning 

 gjordes. Under projektet tillsattes extra resurser och 

 rehabiliteringskonsulter som bland annat bidrog till att 

 sjukfrånvarotalen minskades inom kommunen. ” 
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Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Lena Svahn 

(MP), Maria Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Sören Görgård (C) och Jonny 

Mill (LB).  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 25 Dnr 00048/2021  

Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström 
(LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 

 

”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 

en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmaboda-modellen. 

Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 

idag känner som ett salutogent synsätt. 

 

Det salutogena synsättet utgår från det friska, se individen och att stimulera 

till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa hur man 

omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok ”Emmaboda-

modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga frisktal, till en 

äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda brukare. Detta 

arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika hög grad 

anställda inom äldreomsorgen." 

 

Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 

1. Att möjligheterna att implementera Emmaboda-modellen inom 

äldreomsorgen i Ljusdal utreds.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 

skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 00037/2021  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och 

Borr har inkommit. Förslagsställaren skriver: 

 

”Jag upplever att det finns ett behov av en gång- & cykelväg mellan centrala 

Ljusdal och Borr, men särskilt sträckan från gamla älvbron i Lillhaga till 

Borr. Den huvudsakliga anledningen till förslaget grundar sig i säkerhetstänk 

för dom som vistas på vägen och en oro för hur det fungerar idag. Jag upp-

lever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många vistas utom-

hus med bl.a. promenader längs vägen vid tidigare nämnd sträcka, året om. 

Samtidigt är sträckan belägen vid områden som upplevs vara bebodda, bl.a. 

av många barnfamiljer som också rör sig längs sträckan. Många attraktiva 

utflyktsmål finns också längs sträckan ex. badstränder, stall, skidspår & 

isbanor vintertid på sjöarna och promenadstigar i skogen vilket sannolikt 

medför att folk rör sig längs sträckan mer. Samtidigt som mycket folk är i 

rörelse längs denna sträcka året om så upplever jag att hastigheten hos 

många biltrafikanter ofta överskrider det påvisade (40km/h), inklusive buss-

trafiken. Vilket späder på olustkänslan av att färdas längs vägen. Jag själv 

arbetar på Ljusdals sjukhus och pendlar dagligen 5 dagar i veckan med cykel 

fram och tillbaka och maximerat med varselfärg och lysen i hopp om att en 

dag när mina barn blir tillräckligt stora för att kunna ta sig till skolan själv 

eller till badplatsen, att då kunna släppa iväg dom med ett inre lugn om att 

säkerheten är på sin plats längs vägen." 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, Förslagsställaren, kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 00056/2021  

Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 

till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 

kunna läggas i samma befintliga sopkärl.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 00041/2021  

Val av nämndeman efter Annetthe Johansson (V) t o m 
31 december 2023 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mårten Züchner (V) väljs till ny nämndeman.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndemannen Annetthe Johansson (V) har entledigats från sitt uppdrag 

som nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten begär därför att 

kommunfullmäktige föranstaltar om val av ny nämndeman i hennes ställe. 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): Mårten Züchner (V) väljs till ny nämndeman.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Oscar Löfgrens 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Hudiksvalls tingsrätt 

Förtroendemannaregister 
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§ 29 Dnr 00070/2021  

Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslags-

ställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång den 22 

juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 

Utøyamassakern. 

 

Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 

personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 

kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 00085/2021  

Fråga från Maria Molin (M) till Arbetsmarknads och 
socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan får ställas. 

 

2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) ställer följande fråga till arbetsmarknads- och 

socialnämndens ordförande: 

 

”Vid föregående kommunfullmäktige ställde jag en interpellation till Ove 

Schönning. Jag fick då ett svar som inte alls överensstämde med det beslut 

man tidigare tagit i nämnden. 

 

Detta var förvånande eftersom vi arbetar efter en speciell demokratisk 

ordning då det gäller beslutsfattande. 

 

Min upplevelse är att ett beslut tagits i nämnden och sedan hade Ove 

Schönning tagit ett helt nytt beslut utan att förankra detta i nämnden. 

Jag önskar nu en förklaring till hur detta har gått till. 

 

Har ni tagit nytt beslut i nämnden?” 

  

Propositionsordning 

Ordförande frågar om frågan får ställas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 31 Dnr 00080/2021  

Avsägelse från Helena Brink (M) som ledamot i 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Helena Brink beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Brink (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i 

utbildningsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om Helena Brink kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Helena Brink 

Utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 32 Dnr 00086/2021  

Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) som ersättare i 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Torbjörn Melkersson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Frågan om fyllnadsval av ny ersättare bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Melkersson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i omsorgsnämnden. 

 

Ordföranden frågar om Torbjörn Melkersson kan beviljas entledigande från 

sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Roger Kastman (KD) väljs till ny ersättare. 

 

Oscar Löfgren (V): Kicki Furustedt (V) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Sören Görgårds yrkande mot Oscar Löfgrens yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat välja Roger Kastman till 

ny ersättare. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordföranden meddelar att omröstning vid personval kräver sluten 

omröstning. Detta kan inte hanteras eftersom kommunfullmäktige 

sammanträder digitalt. Ordföranden föreslår därför att frågan bordläggs. 

Ordföranden ställer detta under proposition och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

Torbjörn Melkersson 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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§ 33 Dnr 00077/2021  

Avsägelse från Maud Jonsson (L) från uppdrag som 
1:vice ordförande i omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Maud Jonsson (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Maud Jonsson (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 

ordförande i omsorgsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Maud Jonsson kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Maud Jonsson 

Omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Förtroendemannaregister  
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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 22 februari 2021 klockan 18:00-19:45 


Beslutande Ledamöter 


Marit Holmstrand (S), Ordförande 


Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 


Annelie Wallberg (S), 2:e vice ordförande 


Stina Berg (M) deltar digitalt 


Maria Molin (M) deltar digitalt 


Lars Molin (M) deltar digitalt 


Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 


Kennet Hedman (M) deltar digitalt 


Sören Görgård (C) deltar digitalt 


Solange Nordh (C) deltar digitalt 


William Våhlberg (C) deltar digitalt 


Jonas Rask-Samuelsson (C) deltar digitalt 


Jaana Hertzman (C) tjg ersättare deltar digitalt 


Maud Jonsson (L) deltar digitalt 


Harald Noréus (L) deltar digitalt 


Roger Kastman (KD) deltar digitalt 


Stina  Michelson (S) deltar digitalt 


Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 


Ove Schönning (S) deltar digitalt 


Bertil Asplund (S) deltar digitalt 


Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 


Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 


Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 


Ann Eriksson (S) deltar digitalt 


Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt  


Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 


Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 


Kristoffer Hansson (MP) deltar digitalt 


Lena Svahn (MP) deltar digitalt 


Per Andersson (SD)  deltar digitalt 


Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt 


Jens Furuskog (SD) tjg ersättare deltar digitalt 


Jonny Mill (LB) deltar digitalt 


Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 


Fredrik Röjd (LB) tjg ersättare deltar digitalt 


 
 Ersättare 


Helena Emanuelsson Brink (C) deltar digitalt 


Ronney Olsson (V) deltar digitalt 
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Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 


Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 


Justerare Stina Michelson (S) och Oscar Löfgren (V) 


Justeringens plats och tid Digital justering , 2021-03-01 
 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer §§ 21-33 


 Karin Höglund   


 Ordförande 


   


 Marit Holmstrand   


 Justerare 


   


 Stina Michelson och Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 


 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2021-02-22 


Datum för anslags upprättande 2021-03-02 


Datum för anslags nedtagande 2021-03-24 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 


  


 Karin Höglund  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 12 februari 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 12 februari 2021 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är 


i laga ordning kungjort. 


 


Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts tre avsägelser och en fråga. 


Ordföranden frågar fullmäktige om dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att länsstyrelsen utsett Nouh Baravi (S) till ny ledamot i 


kommunfullmäktige och Kurt Ericsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige. 


Uppdragen gäller från och med den 15 februari 2021 till och med den 14 oktober 2021. 


 


Ordföranden meddelar också att Förvaltningsrätten i Falun har avslagit överklagat 


beslut från kommunfullmäktige 25 maj 2020 att inte bevilja kommunstyrelsens 


ordförande ansvarsfrihet för 2019. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor ställs. 


 


Ledamöternas korta frågor 


Inga frågor ställs. 
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§ 21 Dnr 00448/2020  


Ansökan om kommunal borgen för Ljusdal 
Energikoncernen 2021-2026 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Elnät AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 43 000 000 kronor, 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


 


2.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energi AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 190 000 000 kronor, 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


 


3.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Energiföretag AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 95 000 000 kronor, 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


 


4.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusnet AB:s låneförpliktelser upp 


 till ett totalt högsta belopp om 100 000 000 kronor, jämte därpå löpande 


 ränta och kostnader. 


 


5.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Vatten AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 365 000 000 kronor, 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader. 


 


6.  Såsom för egen skuld ingå borgen för Ljusdal Renhållning AB:s 


 låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 47 000 000 kronor, 


 jämte därpå löpande ränta och kostnader.          


Sammanfattning av ärendet 


Styrelserna i Ljusdal Energikoncern begär förändrade borgensramar för 


respektive bolag för åren 2021-2026. Borgensramarna ska täcka nyupp-


tagning av lån för genomförande av investeringar, omsättning av lån samt 


omstrukturering mellan bolagen för befintliga investeringar. För koncernen 


är den totala begärda borgensramen 840 000 000 kronor vilket är en ökning 


med 25 000 000 kronor. 
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Borgensramar kan också täcka garantier som kommunen kan utfästa som 


säkerhet för befintlig verksamhet. Ett exempel är den säkerhet som 


Länsstyrelsen kräver för att bedriva återvinningsanläggningen Åkerslund. 


Denna säkerhet är beräknad till 2 103 000 kronor och skall täcka de 


kostnader som skulle uppstå om anläggningen avslutas och marken ska 


återställas.   


 


Jäv 


 


Lena Svahn (MP) och Pernilla Färlin (M) anmäler jäv och deltar inte i 


handläggningen av ärendet.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 4 februari 2021, § 19 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 


Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 6 


Ansökan om kommunal borgen 21 december 2020 


Yrkanden 


Sören Görgård (C) och Bertil Asplund (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energikoncern 


Ekonomienheten för verkställande 
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§ 22 Dnr 00459/2020  


Framställan från Inköp Gävleborg till 
medlemskommunerna om ekonomiska förutsättningar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ljusdals kommun bedömer att det finns synnerliga skäl enligt 


 kommunallagens regler för att Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 


 inte ska återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 och kommande 


 år det finns ett upparbetat eget kapital i förbundet som beräknas täcka de 


 kostnader som uppstår i förbundet fram till dess det avvecklas. Trots att 


 underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god ekonomisk 


 hushållning eftersom förbundet är under avveckling.          


Sammanfattning av ärendet 


Direktionen i kommunalförbundet Inköp Gävleborg föreslår 


medlemskommunernas kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för 


att inte ålägga förbundet att återställa underskott i bokslut 2020/budget 2021 


och kommande år till dess att förbundet avvecklas. Motiven för detta är att 


förbundet bedöms kunna använda det egna kapitalet för att täcka sina 


kostnader. Trots att underskott uppkommer är det inte ett avsteg från god 


ekonomisk hushållning då förbundet är under avveckling            


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2021, § 25 


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 


Arbetsutskottets protokoll 19 januari 2021, § 5 


Framställan från Inköp Gävleborg 21 december 2020 


Protokoll direktionsmöte 


Yrkanden 


Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), Sören Görgård (C) och Stina Michelson 


(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
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§ 23 Dnr 00030/2021  


Interpellation från Sören Görgård (C) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande beslut om att 
Hållbarhetsberedning ska inrättas. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Sören Görgård (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande gällande inrättande av hållbarhetsberedning. 


 


I interpellationen skriver han: 


 


"På kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2021 togs beslut att 


kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra beredning för hållbar utveckling, 


att kommunstyrelsen alltid ska ha en stående punkt om hållbar utveckling i 


Ljusdals kommun och att en utvärdering ska ske sista kvartalet 


2022.Triadens förslag var att en s k Hållbarhetsberedning ska inrättas. 


 


Under diskussionen inför beslutet uttryckte kommunstyrelsens ordförande 


Markus Evensson att kommunfullmäktige med ”oerhörd tydlighet” uttalat, 


och beslutat, att en Hållbarhetsberedning ska inrättas.” 


 


Sören Görgård (C) ställer följande fråga: 


 


 Vid vilket kommunfullmäktigesammanträde har ett beslut att inrätta 


en hållbarhetsberedning fattats och i vilket protokoll kan man läsa 


detta? 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 18 att interpellationen får 


framställas och att svar ska lämnas vid dagens sammanträde. 


 


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 


interpellationen: 


 


"Beslutet att låta kommunstyrelsens arbetsutskott vara beredande organ för 


social och hållbar utveckling och att varje månad ha en hållbarhetspunkt på 
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kommunstyrelsen är väldigt olyckligt och strider dessutom mot ett redan 


antaget reglemente för hållbarhetsberedningen. Olyckligt är det för att vi helt 


enkelt inte kommer ha utrymme på dagordningarna för ett arbete som kräver 


lika mycket tid som ett arbetsutskott gör ändå idag, per månad.  


 


Du skriver att ”Triadens förslag var att en sk. Hållbarhetsberedning ska 


inrättas”. Det var det inte. Ärendet var på dagordningen för att vi skulle välja 


ledamöterna som ska sitta där, utifrån vad det antagna reglementet säger. Ett 


valtillfälle som oppositionen skjutit fram och förhindrat två gånger innan 


detta sammanträde i januari som du talar om. 


 


Din fråga ska nu besvaras.  


 


Kommunfullmäktige har tagit beslut om att en beredning för social och 


hållbar utveckling ska inrättas, när vi antog budgeten inför 2020  


(2019-06-17). Där står följande i budgetdokumentet:  


 


Vi har kommit överens om ett antal prioriterade områden och satsningar för 


att utveckla Ljusdals kommun till det bättre. Kommande hållbarhetsbered-


ning under kommunstyrelsen kommer bereda de ärenden som har inriktning 


mot Agenda 2030:s 17 delområden.  


 


Vidare nämner vi sedan hållbarhetsberedningen i budgetdokumentet året 


därpå (2020-11-09). Där står följande i budgetdokumentet: Under 2021 och 


de följande åren ska kommunen fortsätta utvecklingsarbetet med styrningen 


av kommunens verksamheter på ett sätt som gynnar alla invånare och 


besökare i Ljusdals kommun. Beredningen för strategisk och hållbar 


utveckling ska vara ett stöd i det strategiska arbetet mellan politik och 


förvaltning. Vi ser det som viktigt att vår strategiska utveckling får ett forum 


för diskussioner över vad som ska prioriteras i det långsiktiga arbetet. Via 


denna beredning stärker också kommunen sitt arbete med miljö- och 


klimatfrågor, funktionshinderfrågor, äldrefrågor, hbtq och andra 


rättvisefrågor. 


 


Vid detta budgetbeslut var även reglementet för hållbarhetsberedningen 


antaget. Så i dessa saker ligger den s k tydligheten. Det kan anses i övrigt 


vara en principiell fråga för kommunfullmäktige att lyfta, när man efter att 


ha tagit budgetbeslut i fullmäktige två gånger, tagit beslut om reglementet i 


kommunstyrelsen samt ett detaljbudgetbeslut som täcker för beredningen, 


ändå motarbetar beslutet. 
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Såhär i efterhand kan vi konstatera att beslutet i kommunstyrelsen i januari 


2021 bör rivas upp eftersom man inte kan ta ett beslut om att låta 


arbetsutskottet vara det beredande organet utan att häva reglementet först. " 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lena Svahn (MP), Sören 


Görgård (C), Lars Molin (M), Kristoffer Hansson (MP), Stina Michelson (S), 


Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB) och Yvonne Oscarsson (V).  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 24 Dnr 00040/2021  


Interpellation från Lars Molin (M) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Systematiskt Arbetsmiljöarbete. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars Molin (M) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande: 


 


"Alla vet att personalen är varje verksamhets viktigaste resurs. Så är det 


också i vår kommun. Det är personalen som jobbar för alla kommun-


invånare. Som ger service. Det är enormt viktigt att all personal har de bästa 


förutsättningar för att göra bra insatser. De skall ha en god arbetsmiljö.  


 


Därför reagerar Moderaterna starkt på en rapport som Arbetsmiljöverket har 


lämnat till kommunen efter genomförd inspektion. 


 


Inspektionsmeddelande påvisar en mängd brister. Alldeles för många brister. 


Det är nu viktigt att kommunfullmäktige får följa det fortsatta arbetet med att 


förbättra rutiner kring arbetet med SAM. Med anledning av ovanstående 


önskas svar på följande frågor: 


           


• På vilket sätt följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp? 


  


• Hur ser rutinerna ut för hur arbetstagarna rapporterar ohälsa, 


olycksfall eller tillbud som inträffar i verksamheten? 


 


• Hur utreds orsakerna till sjukfrånvaron och hur utreds samband 


mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden?  


 


• Har de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i 


Ljusdals kommuns verksamheter undersökts och bedömts tillräckligt 


för att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa och olycksfall i 


arbetet? 
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lena Svahn (MP) har svarat på 


interpellationen: 


 


”Arbetsmiljöverkets rapport ger mycket riktigt signaler om att det 


systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen har brister. Arbetet bör följas 


dels av kommunfullmäktige och naturligtvis av personalutskottet och 


kommunstyrelsen. Vid nästa sammanträde ska rapporten behandlas och 


sättas i kontext mot vårt årshjul gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.  


 


Det råder en bred samsyn politiskt kring hur viktigt detta arbete är. I S+Mp:s 


budget säger vi att kommunstyrelsen behöver följa det konkreta arbetet kring 


arbetsmiljöfrågor tätare och mer noggrant utifrån årshjulet för SAM och 


andra aktuella frågeställningar. Vi vill se en ordentlig satsning på 


arbetsmiljöarbetet. Här krävs krafttag och ett fokuserat arbete hos chefer och 


medarbetare, tillsammans med en HR-avdelning som har den kompetens och 


de resurser som krävs för att stötta de olika enheterna. Vi ser att det finns en 


tydlig koppling mellan resurser inom HR och arbetet med att sänka sjuktalen 


i samverkan med förvaltningar och verksamheter. Därför såg vi till att HR 


fick de resurser som krävs, i vårt budgetförslag. 


 


Dina frågor ska nu besvaras. 


           


1. På vilket sätt följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp? 


 Det finns ett årshjul med rutiner för att följa upp det systematiska 


 arbetsmiljöarbetet, instruktioner för vad som ska ske och när under 


 året. Dokumentet beskriver även vikten av att arbeta kontinuerligt 


 och systematiskt med konsekvensbedömningar i samband med 


 verksamhetsförändringar.  Årshjulet är sedan länge implementerat 


 och chefer följer hjulet och dess rutiner, men det behöver 


 uppenbarligen bli bättre enligt inspektionsmeddelandet från 


 arbetsmiljöverket. En effektivare och bättre uppföljning ska 


 eftersträvas och att detta ska genomsyra alla chefsnivåer.  


 


 Hur det arbetet kommer att fortlöpa ska HR återkomma med i 


 personalutskottet. 


 


2. Hur ser rutinerna ut för hur arbetstagarna rapporterar ohälsa, 


olycksfall eller tillbud som inträffar i verksamheten? 


 I nuläget rapporteras sådant manuellt på olika sätt, det finns inget IT-


 system som stöd för att rapportera olycksfall och tillbud. 


 Rapportering av ohälsa till chef ska vara enkel och kan ske direkt i 


 samband med samtal mellan chef och medarbetare vid en fysisk 
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 närvaro, kontinuerlig uppföljning eller via telefon. Däremot kan 


 dokumentation i Adato för förebyggande av ohälsa bli bättre vilket 


 också påpekas vid arbetsmiljöverkets inspektion.  


 


 Avtal för ett IT-stöd gällande olycksfall och tillbud är på gång med 


 en extern leverantör och kommer att vara på plats under våren. 


 


 


3. Hur utreds orsakerna till sjukfrånvaron och hur utreds samband 


mellan sjukfrånvaro och arbetsförhållanden?  


 Arbetsgivaren utgår från vad som är skrivet i läkarintyget där orsaken 


 till sjukskrivning är angiven. Det är en viktig information för 


 arbetsgivaren att ta hänsyn till under rehabilitering. I arbetsgivarens 


 rehabiliteringsansvar ingår att vid en sjukfrånvaro arbeta för att 


 medarbetaren ska återgå till sitt arbete så snart det är möjligt. Med 


 stöd av arbetsförmågebedömning som görs av extern 


 företagshälsovård kan en plan för återgång i arbete göras tillsammans 


 med medarbetaren. Vid samtalet för att göra denna plan diskuteras 


 även förhållanden på arbetsplatsen, den fysiska och den psykosociala 


 arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska göra anpassningar för medarbetaren 


 för att underlätta återgång till arbete. Att medarbetaren bidrar aktivt i 


 sin egen rehabilitering är en viktig utgångspunkt för arbetsgivaren, att 


 man tillsammans arbetar med planen för återgång. Det kan till 


 exempel handla om att succesivt öka arbetstiden, att anpassa 


 arbetsuppgifter, fysisk träning och samtalsstöd.  


 


 Därefter behöver uppföljningar och eventuella justeringar 


 genomföras över tid.  


 


 Dokumentation i Adato behöver bli bättre runt individärenden och 


 rehabilitering. 


 


4. Har de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden i 


Ljusdals kommuns verksamheter undersökts och bedömts tillräckligt 


för att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa och olycksfall i 


arbetet? 


 Under 2017-2018 genomfördes projekt ökad hälsa där undersökning 


 gjordes. Under projektet tillsattes extra resurser och 


 rehabiliteringskonsulter som bland annat bidrog till att 


 sjukfrånvarotalen minskades inom kommunen. ” 
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Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Lars Molin (M), Lena Svahn 


(MP), Maria Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Sören Görgård (C) och Jonny 


Mill (LB).  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 25 Dnr 00048/2021  


Motion från Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström 
(LB) gällande att implementera ett nytt arbetssätt inom 
äldreomsorgen, enligt Emmaboda-modellen  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 


 


”Emmaboda kommun har under ett stort antal år framgångsrikt arbetat med 


en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmaboda-modellen. 


Deras resa började redan på 80-talet och det som vuxit fram är vad de flesta 


idag känner som ett salutogent synsätt. 


 


Det salutogena synsättet utgår från det friska, se individen och att stimulera 


till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa hur man 


omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok ”Emmaboda-


modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga frisktal, till en 


äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda brukare. Detta 


arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika hög grad 


anställda inom äldreomsorgen." 


 


Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 


1. Att möjligheterna att implementera Emmaboda-modellen inom 


äldreomsorgen i Ljusdal utreds.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att motionen 


skickas till kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


18(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 26 Dnr 00037/2021  


Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och 


Borr har inkommit. Förslagsställaren skriver: 


 


”Jag upplever att det finns ett behov av en gång- & cykelväg mellan centrala 


Ljusdal och Borr, men särskilt sträckan från gamla älvbron i Lillhaga till 


Borr. Den huvudsakliga anledningen till förslaget grundar sig i säkerhetstänk 


för dom som vistas på vägen och en oro för hur det fungerar idag. Jag upp-


lever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många vistas utom-


hus med bl.a. promenader längs vägen vid tidigare nämnd sträcka, året om. 


Samtidigt är sträckan belägen vid områden som upplevs vara bebodda, bl.a. 


av många barnfamiljer som också rör sig längs sträckan. Många attraktiva 


utflyktsmål finns också längs sträckan ex. badstränder, stall, skidspår & 


isbanor vintertid på sjöarna och promenadstigar i skogen vilket sannolikt 


medför att folk rör sig längs sträckan mer. Samtidigt som mycket folk är i 


rörelse längs denna sträcka året om så upplever jag att hastigheten hos 


många biltrafikanter ofta överskrider det påvisade (40km/h), inklusive buss-


trafiken. Vilket späder på olustkänslan av att färdas längs vägen. Jag själv 


arbetar på Ljusdals sjukhus och pendlar dagligen 5 dagar i veckan med cykel 


fram och tillbaka och maximerat med varselfärg och lysen i hopp om att en 


dag när mina barn blir tillräckligt stora för att kunna ta sig till skolan själv 


eller till badplatsen, att då kunna släppa iväg dom med ett inre lugn om att 


säkerheten är på sin plats längs vägen." 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, Förslagsställaren, kommunstyrelsen 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


19(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00056/2021  


Medborgarförslag gällande tömning av sopor och 
matavfall 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande tömning av sopor och matavfall har inkommit 


till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att sopor och matavfall ska 


kunna läggas i samma befintliga sopkärl.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


20(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 28 Dnr 00041/2021  


Val av nämndeman efter Annetthe Johansson (V) t o m 
31 december 2023 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Mårten Züchner (V) väljs till ny nämndeman.  


Sammanfattning av ärendet 


Nämndemannen Annetthe Johansson (V) har entledigats från sitt uppdrag 


som nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt. Tingsrätten begär därför att 


kommunfullmäktige föranstaltar om val av ny nämndeman i hennes ställe. 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V): Mårten Züchner (V) väljs till ny nämndeman.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Oscar Löfgrens 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Hudiksvalls tingsrätt 


Förtroendemannaregister 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


21(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00070/2021  


Medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på 
halv eller hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan 
terrorattacken på Utøya 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Förslags-


ställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång den 22 


juli 2021 med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska 


Utøyamassakern. 


 


Detta skulle visa respekt och omtanke för vad som skedde den dagen då 77 


personer miste livet både på Utøya och i regeringskvarteret i Oslo.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 


kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


22(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 30 Dnr 00085/2021  


Fråga från Maria Molin (M) till Arbetsmarknads och 
socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Frågan får ställas. 


 


2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Maria Molin (M) ställer följande fråga till arbetsmarknads- och 


socialnämndens ordförande: 


 


”Vid föregående kommunfullmäktige ställde jag en interpellation till Ove 


Schönning. Jag fick då ett svar som inte alls överensstämde med det beslut 


man tidigare tagit i nämnden. 


 


Detta var förvånande eftersom vi arbetar efter en speciell demokratisk 


ordning då det gäller beslutsfattande. 


 


Min upplevelse är att ett beslut tagits i nämnden och sedan hade Ove 


Schönning tagit ett helt nytt beslut utan att förankra detta i nämnden. 


Jag önskar nu en förklaring till hur detta har gått till. 


 


Har ni tagit nytt beslut i nämnden?” 


  


Propositionsordning 


Ordförande frågar om frågan får ställas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


23(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 31 Dnr 00080/2021  


Avsägelse från Helena Brink (M) som ledamot i 
utbildningsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Helena Brink beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Helena Brink (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i 


utbildningsnämnden. 


Propositionsordning 


Ordförande frågar om Helena Brink kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Helena Brink 


Utbildningsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


24(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 32 Dnr 00086/2021  


Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) som ersättare i 
omsorgsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Torbjörn Melkersson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Frågan om fyllnadsval av ny ersättare bordläggs.  


Sammanfattning av ärendet 


Torbjörn Melkersson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 


ersättare i omsorgsnämnden. 


 


Ordföranden frågar om Torbjörn Melkersson kan beviljas entledigande från 


sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Roger Kastman (KD) väljs till ny ersättare. 


 


Oscar Löfgren (V): Kicki Furustedt (V) väljs till ny ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Sören Görgårds yrkande mot Oscar Löfgrens yrkande. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat välja Roger Kastman till 


ny ersättare. 


 


Omröstning begärs. 


 


Ordföranden meddelar att omröstning vid personval kräver sluten 


omröstning. Detta kan inte hanteras eftersom kommunfullmäktige 


sammanträder digitalt. Ordföranden föreslår därför att frågan bordläggs. 


Ordföranden ställer detta under proposition och finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


25(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden 


Torbjörn Melkersson 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


26(26) 


Datum 


2021-02-22 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 33 Dnr 00077/2021  


Avsägelse från Maud Jonsson (L) från uppdrag som 
1:vice ordförande i omsorgsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Maud Jonsson (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Maud Jonsson (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 


ordförande i omsorgsnämnden.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Maud Jonsson kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Maud Jonsson 


Omsorgsnämnden 


Löneenheten 


Förtroendemannaregister  


 


 





