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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 september 2022. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 september 2022 i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 

sammanträdet är i laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen har utsett Ronney Olsson (V) och Pia 

Hedblom (V) till nya ledamöter i kommunfullmäktige. Torbjörn Melkersson (V) och 

Ramin Maihanparast (V) har utsetts till nya ersättare i kommunfullmäktige. Samtliga 

uppdrag gäller till och med den 14 oktober 2022- 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit. 

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Inga frågor har inkommit. 
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§ 98 Dnr 00213/2022  

Fråga från Maria Molin (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Marit Holmstrand (S) gällande arbetsmiljön 
inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Frågan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marit 

Holmstrand (S): 

 

"Vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2022 redogjorde två skydds-

ombud, som arbetar inom omsorgen för upplevelsen är av sin och kollegernas 

arbetsmiljö. De berättade om många olika situationer som negativt påverkar 

arbetsmiljön. De framförde oro för att personalen, utifrån hur sliten den är, inte 

ska orka arbeta kvar. Vi har en sommar framför oss och då är det alltid svårt att få 

till en bra bemanning. 

 

Utifrån vad som framkom på förra fullmäktige vill jag ställa frågan - Vad har 

ni från det styrande (S) gjort för att förbättra personalens situation på 

Öjegården och hos andra inom vård och omsorgen?" 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.  

 

Debatt äger rum med inlägg från Maria Molin (M) och Marit Holmstrand (S).  

Beslutsunderlag 

Fråga inkommen 15 juni 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 99 Dnr 00351/2021  

Vindkraftspark Grubban 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. De nyvalda politikerna i 

 kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta 

 beslut. 

 

Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-

etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 

ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 

bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 

måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 

bygdemedel." 

 

Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 

flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 

med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 

koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 

Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 

diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 

ärendet om vindkraft Skarpen. 

Sammanfattning av ärendet 

OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 

Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 

för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 

Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 

förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 

för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 

 

Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 

gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 

av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 

Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 

kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 

projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 
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sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 

väster om projektområdet. 

 

Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 

Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 

handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 

tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 

tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 

avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 

under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 

Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 

den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 

tillstånd är under handläggning. 

 

För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 

ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 

har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 

 

Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 

aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 

riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 

 

Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 

ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 

 

1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 

Miljökonsekvensbeskrivningen: 

2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 

3.  Artskydd 

3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 

 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 

3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 

3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 

 av skyddsavstånd för orre och tjäder. 

4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan. 
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Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 143 att kommunfullmäktige 

ska tillstyrka ansökan. 

 

Jäv 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Roger Kastman 

(KD), Kristoffer Hansson (-), Pia Hedblom (V), Solange Nordh (C) och 

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

 

Pernilla Färlin (M), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD):  

 

1. Ärendet ska i första hand avslås.  

 

2. Ärendet ska i andra hand återremitteras. De nyvalda politikerna i 

kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut. 

 

Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-

etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 

ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 

bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 

måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 

bygdemedel." 

 

Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 

flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 

med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 

koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 

Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 

diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 

ärendet om vindkraft Skarpen." 
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Marit Holmstrand (S), Kristoffer Hansson (-) och Lena Svahn (-): Avslag på 

Pernilla Färlins m fl återremissyrkande. 

 

Fredrik Röjd (LB) och Bertil Skoog (L): Bifall till Pernilla Färlins yrkande 

om återremiss.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 

fl yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras.  

Omröstningsresultat 

Med 15 Nej-röster mot 24 Ja-röster har kommunfullmäktige med hjälp av 

kommunallagens regler kring minoritetsåterremiss, beslutat att återremittera 

ärendet.  

 

Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 

Kjell Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd 

(LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), Per Andersson 

(SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och 

Magnus Nyholm (SD) röstar Nej. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 

Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell Nilsson (S), 

Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), 

Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 

Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Kristoffer 

Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman (KD) röstar Ja.  
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Reservationer 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 

Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell Nilsson (S), 

Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), 

Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 

Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Kristoffer 

Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman (KD) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 00352/2021  

Vindkraftspark Skarpen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. De nyvalda politikerna i 

 kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta 

 beslut. 

 

Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid 

vindkraftsetableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att 

en ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 

bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 

måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 

bygdemedel." 

 

Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 

flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 

med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 

koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 

Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 

diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 

ärendet om vindkraft Grubban. 

Sammanfattning av ärendet 

OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 

en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 

km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 

samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 

anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 

från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 

medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 

område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 

november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 

 

Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 

kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 

behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 

och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
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ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljöpröv-

ningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 

Skarpen. 

 

Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 

Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 

Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 

cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 

15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 

beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 

7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 

1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga 

områdesbestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom 

utpekat område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 

genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 

och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 

liten till måttlig. 

 

Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  

verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 

storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 

landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 

vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-

anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 

vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 

Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 

framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 

till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 

verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 

Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 

följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 

kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 

lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 

 

Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 

begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 

föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 

får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 

 

Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 

skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 
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olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 

Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 

 

Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 

som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 

kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 

vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 

aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 

 

Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 144 att kommunfullmäktige 

ska tillstyrka ansökan. 

 

Jäv 

 

Jenny Breslin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I 

hennes ställe tjänstgör Birgitta Backman (S).  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 

Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 

Bilagor 

Skrivelser från föreningar 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Sören Görgård 

(C), Roger Kastman (KD), Ove Schönning (S) och Kristoffer Hansson (-): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Pernilla Färlin (M): 

 

1. Ärendet ska avslås.  

 

2. Ärendet ska återremitteras. De nyvalda politikerna i kommunfullmäktige 

ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut. 

 

Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-

etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 

ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 
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bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 

måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 

bygdemedel." 

 

Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 

flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 

med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 

koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 

Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 

diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 

nästa ärende om vindkraft Skarpen." 

 

Fredrik Röjd (LB): Bifall till Pernilla Färlins yrkande om återremiss. 

 

Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 

fl yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska 

återremitteras.  

Omröstningsresultat 

Med 15 Nej-röster mot 25 Ja-röster har kommunfullmäktige med hjälp av 

kommunallagens regler kring minoritetsåterremiss, beslutat att återremittera 

ärendet.  

 

Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 

Kjell Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd 

(LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), Per Andersson 

(SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och 

Magnus Nyholm (SD) röstar Nej. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 
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Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman 

(S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård 

(C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas 

Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia 

Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman 

(KD) röstar Ja.  

Reservationer 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 

Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 

Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman 

(S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård 

(C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas 

Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia 

Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman 

(KD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 00114/2021  

Skridsko- och aktivitetshall 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Inriktningsbeslut fattas om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på 

 Älvvallen. 

 

2.  Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område uppdras 

 kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 

 

3.  2,8 miljoner kronor anslås för projektering och upphandling. 

 

4.  Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt 

 återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter projektering och 

 upphandling.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals bandyklubbs styrelse har skrivit till kommunen med ett önskemål 

om att kommunen bygger en skridsko- och aktivitetshall.  

 

En skridsko- och aktivitetshall är en stor investering som medför ökade 

driftskostnader. En hall har samtidigt stora positiva effekter på inflyttning, 

föreningsliv, folkhälsa och gymnasieskola. 

  

Till kalkylen ska också läggas att nuvarande IP har stora investeringsbehov.  

 

I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för 

högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de 

presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 

 

En investering i en skridsko- och aktivitetshall beräknas till 66,1 miljoner 

kronor. I kalkylen är de beräknade årliga driftskostnaderna  4 360 000 kronor 

per år.  

 

Nuvarande IP har en årlig driftskostnad på 2 145 000 kronor per år. IP har 

dock investeringsbehov om 20 miljoner kronor de närmaste åren och ett 

renoverat IP beräknas ha en årlig driftskostnad på 3 365 000 kronor.  
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Driftskostnaden för en hall beräknas därmed vara 995 000 kronor dyrare per 

år jämfört med ett renoverat IP.   

 

Vi har i rapporten också räknat på samhällsnyttan. En skridsko- och 

aktivitetshall kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på 

villatomter på nuvarande IP, gymnasieskola och hälsa för barn och unga. 

Samhällsnyttan är beräknad till 3 439 000 kronor per år. 

 

I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och 

upphandling genomförs. I projekteringen ska också en vidare analys av 

utformningen av Älvvallen ingå. Hur ska de två hallarna på bästa sätt 

placeras för bästa utformning och nytta.  

 

Efter projektering och upphandling kommer ärendet åter till 

kommunfullmäktige för beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 145 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022,§ 109 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 

Rapport skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 

Budgetkalkyl skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 

Montagebild antal villatomter 16 augusti 2022 

Statistik och nyckeltal 16 augusti 2022 

Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 68 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Roger Kastman 

(KD), Maud Jonsson (L), Jenny Breslin (S) och Stina Michelsson (S):  Bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

 

Jonas Rask Samuelsson (C), Fredrik Röjd (LB) och Ronney Olsson (V): 

Ärendet ska återremitteras. Beslutsunderlagen ska kompletteras med 

följande: 

 

-En demografisk analys över befolkningsutvecklingen. 

 

-En sammanställning av våra kommunala idrottslokalers skick samt deras 

underhållsbehov. 
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-En ekonomisk kalkyl över hur kapitalkostnaderna kommer öka utifrån de 

kommande investeringar som kommunen påbörjat och nu planerar för såsom 

Ämbarbo förskola, fotbollshall, bandyhall, Färila skola, demensboende, 

utbildningsnämndens lokalbehovsutredning mm. 

 

-Ett mer detaljerat förtydligande av hur de 2,8 miljonerna är tänkta att 

användas. 

 

-En undersökning över huruvida kommunens försäkringar gäller för 

byggnaderna på Älvvallen utifrån översvämningsriskerna. 

 

Lászlò Gönczi (MP): Kommunstyrelsens förslag ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonas Rask 

Samuelssons m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag, Nej-röst för att återremittera ärendet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 28 Ja-röster mot 11 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.  

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove 

Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 

Nouh Baravi (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart 

Canskog (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Kennet 

Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell 

Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Lena Svahn (-), Per 

Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson 

(SD), Magnus Nyholm (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Ja.  

 

Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William 

Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney 
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Olsson (V), Pia Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström 

(LB) och Torsten Hellström (LB) röstar Nej. 

 

Kristoffer Hansson (-) avstår från att rösta.  

Reservationer 

Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William 

Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney 

Olsson (V), Pia Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström 

(LB) och Torsten Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet att inte 

återremittera ärendet.  

 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Göncis yrkande 

om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunchefen för verkställande 

Ekonomienheten  
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§ 102 Dnr 00034/2021  

Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar har lämnats till kommunfullmäktige.  

 

Fritidsverksamheten ska hållas öppen på kvällar ca klockan 18:00-22:00 och 

på helger ca klockan 14:00-22:00. 

 

Skälen till att det behövs mötesplatser och aktiviteter är 

1. ”De hamnar lätt i ett utanförskap och blir isolerade. 

 

2. De tar sig ej tiden själva att söka upp vänner, skaffa sociala kontakter 

 etcetera utan blir sittande ensamma hemma. 

 

3. Det skulle det vara bra med en plats för dem att kunna träffas och umgås 

 med likasinnade och att det finns personal till hands. 

 

4. Utan att behöva bli blandad med normalbegåvade och kanske bli mobbad 

 och att folk driver med dem.  

 

5. De skulle behöva en lokal i centrala Ljusdal och kanske hämtning med 

 buss från hemmet då många saknar körkort och bussförbindelsen är dåliga 

 kvällar och helger.  

 

6. De har inte samma möjligheter här i livet som de normalbegåvade har 

 men de har rätt att få samma förutsättningar som alla andra.  

 

7. Vill de utöva någon sport finns inte heller det att tillgå för dem. I 

 Hudiksvall finns det men det är inte Ljusdals kommun.  

 

8. Vi måste se till att även dessa människor får hjälp så att de inte hamnar i 

 utanförskap och ensamhet. Då är det inte bättre i dessa tider, då är det 
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 som förr i tiden att de blir vår tids byfånar och att folk kommer att driva 

 med dem och göra dem till åtlöje.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 20 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till nämnderna 

och till Rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Nämnden 

skriver i sitt yttrande att: 

”En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden, kan öka livskvalitet 

och välmående, och kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan 

utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 

hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika 

forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull 

fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 

slutändan.” 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med förslagsställaren om att den 

grupp han nämner ska ha samma möjligheter som alla andra människor, men 

nämnden är av åsikten att det ska möjliggöras via fritidsverksamheter för 

människor med olika svårigheter utifrån de möjligheter som redan finns att 

tillgå i kommunen.  

 

Däremot anser arbetsmarknads- och socialnämnden att detta är en 

kommunövergripande fråga som ingen enskild nämnd ska ha det slutgiltiga 

ansvaret för. Verkställandet kan överlämnas till den nämnd som är ansvarig 

för stöd och omsorg, men ansvaret bör vara på övergripande nivå så att även 

de som idag inte har insatser via till exempel LSS (lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) inkluderas. 

 

Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande ”Fritidsverksamheten inom 

Stöd och Omsorg” bedriver redan denna typ av verksamhet för vuxna kunder 

över 18 år som har ett beslut om LSS-insats. Då denna verksamhet redan 

finns etablerad föreslår samhällsservicenämnden att omsorgsnämnden får i 

uppdrag att utreda om denna verksamhet även kan erbjudas till ungdomar 

inom målgruppen. 

 

Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 

Kulturskolan och Fritidsgårdar, och välkomnar initiativ om samverkan och 

samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg. Kulturskolan 

planerar för närvarande också riktade verksamhetsinsatser för barn inom 
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Särskolan, då denna grupp av barn tidigare varit underrepresenterade i 

ordinarie verksamhet. 

          

Samhällsservicenämnden föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att 

utreda möjligheterna att utöka det verksamhetsmässiga ansvarsområdet för 

”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” till att omfatta även 

verksamhet för ungdomar inom målgruppen. 

 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget som omsorgs-

nämnden fått på remiss, där det efterfrågas fritidsverksamhet för personer 

med någon form av psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Förslaget 

ska gälla oavsett ålder men att barn och unga bör få ha egna aktiviteter. En 

värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden som kan öka livskvalitet 

och välmående samt kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt 

utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 

hälsa och meningsfull fritid. Olika forskningsresultat visar på att meningsfull 

fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 

slutändan. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till medborgarförslaget.  

 

Rådet skriver i sitt yttrande att bättre kommunikation angående vad som 

finns och som åter är igång efter pandemin, tillsammans med mer samarbete 

mellan kommunen och föreningar, till exempel FUB och Järvsö IF, kan 

säkert utgöra ett bredare utbud av fritidsverksamhet och en god grund för 

vidare utveckling. 

 

Mer passande lokaler med plats för fler och olika aktiviteter tillsammans 

med utökat samarbete enligt ovan, ser rådet fram emot. 

         

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

föreslår att det skall finnas fritidsverksamhet för de som har någon form av 

diagnos eller som är lågbegåvade eller har psykisk ohälsa.  

 

Ljusdals kommuns fritidsverksamhet ser att det finns stora utvecklings-

möjligheter för att de ska nå ut till så många som möjligt.  

 

Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 

Kulturskolan och Fritidsgårdar och välkomnar initiativ om samverkan och 

samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg.  
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Kulturskolan planerar för närvarande riktade verksamhetsinsatser för barn 

inom Särskolan, då dessa har varit underrepresenterade i ordinarie 

verksamhet.  

 

Barn och ungdomar mår bra och utvecklas av att mötas i olika sammanhang.  

 

Alla har möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen föreslår att 

medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 121 

Förslag till beslut 6 maj 2022 

Yttrande från rådet för funktionshinderfrågor 24 mars 2022  

Yttrande från omsorgsnämnden 6 oktober 2021 

Yttrande från samhällsservicenämnden 28 september 2021 

Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2021 

Yttrande från Utbildningsnämnden 30 augusti 2021 

Yttrande/undersökning 12 april 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021, § 20 

Medborgarförslag 25 januari 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 103 Dnr 00021/2022  

Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt 
engagemang i rovdjursfrågan. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i 

rovdjursfrågan har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha 

inflytande i beslut gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna 

kommunen. Kommunen bör vara informerad och medverka i rovdjurs-

frågorna mer än i dag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 27 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för 

yttrande. 

 

Kommunchefen skriver i sitt yttrande att de stora rovdjuren ska, för att 

överleva, ha en population som är livskraftig. Det är riksdag och regering 

som beslutar om rovdjursförvaltningen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar 

för förvaltningen av de stora rovdjuren på regional nivå. Det är också 

Länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt.  

 

Gällande varg och björn är det dock ett fåtal län som bär en stor del av den 

nationella populationen. Något som måste gå hand i hand med en levande 

landsbygd.  

 

Ljusdals kommun vill ha en levande landsbygd och vi arbetar med stor kraft 

för ökad inflyttning. Därför är medborgarförslaget värdefullt och något vi tar 

med oss i arbetet med en ökad inflyttning och diskussionerna om en 

utveckling av hela Ljusdals kommun. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha inflytande i beslut 

gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna kommunen.  

 

Utifrån sammanfattningen av ärendet och kommunchefens yttrande anser 

hon att förslaget ska anses vara besvarat.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.  

 

Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 125 

Förslag till beslut 9 maj 2022 

Yttrande från kommunchefen 5 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 27 

Medborgarförslag 5 februari 2022 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Solange Nordhs yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 104 Dnr 00037/2021  

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.          

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 

upplever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många vistas 

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

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

bland annat av många barnfamiljer som också rör sig längs sträckan. Många 

attraktiva utflyktsmål finns också längs sträckan exempelvis 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 busstrafiken. 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." 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 26 att skicka medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade 22 mars 2021 medborgarförslaget till samhälls-

servicenämnden för yttrande. 
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Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har ett 

uppdrag att utreda möjligheterna att anordna en gång- och cykelväg mellan 

Ljusdal och Färila. I uppdraget ingår, förutom sträckan mellan Färila-

Forsnäset, att även utreda hur vägen ska förläggas från Forsnäset och ansluta 

till befintligt gång- och cykelnät i centrala Ljusdal. Nämnden föreslår 

därmed att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

föreslår en gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr. 

 

Ljusdals kommun har ett uppdrag att utreda möjligheterna för en gång- och 

cykelväg mellan Ljusdal och Färila.  

 

I uppdraget ingår, förutom sträckan Färila-Forsnäset, att utreda hur vägen 

ska förläggas från Forsnäset och ansluta till befintligt gång- och cykelnät i 

centrala Ljusdal. 

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 122 

Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, 1§ 77 

Förslag till beslut 9 maj 2022 

Samhällsservicenämndens yttrande 13 april 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 26 

Medborgarförslag 27 januari 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 105 Dnr 00368/2020  

Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 

har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka med-

borgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 

enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 

 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 

Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 

olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 

finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 

genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 

framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 

infrastrukturplan. 

 

Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 

är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 

även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 

av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 

längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 

synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       

 

Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 

av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 

terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 

vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 

passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
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Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 

Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 

Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 

spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 

stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 

kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 

innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 

 

Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 

och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 

besvarat.      

       

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 

vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 

 

Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 

problemen återkommande förs fram. 

 

Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  

förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  

 

I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  

finns också trafiksituationen omnämnd.  

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat. 

 

Förslagsställaren deltar vid sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 160 

Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 96 

Förslag till beslut 24 maj 2022 

Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 

Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 

Medborgarförslag 26 oktober 2020 
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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 

Förslagsställaren  
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§ 106 Dnr 00307/2021  

Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i 
hela kommunen. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen 

har inlämnats. 

 

Förslagsställaren föreslår att Ljusdals kommun börjar genomföra årliga 

återkommande möten med samhällsföreningar och innevånare i kommunens 

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

platsbesök eller vandringar. Det är kommunen tillsammans med innevånarna 

och föreningar i respektive ort som tillsammans bestämmer vad som behövs 

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

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

ligga till grund för och prioriteras inom kommunens drift- och investerings-

arbete. Detta gör att medborgardialogen och innevånarnas inflytande 

förbättras. För att mötena skall vara meningsfulla krävs att ansvariga 

tjänstemän med beslutanderätt och politiker deltar på möten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 144 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för 

strategisk och hållbar utveckling. 

 

Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 

förslagsställaren lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens 

utvecklingsarbete avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling. 

 

Under hösten har medborgardialoger förts runt om i kommunen i 

Delmosprojektet, vilket har varit uppskattat på de besökta orterna. Där har 

det även framkommit en önskan om en utvecklad och kontinuerlig dialog 

med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka delaktighet i 

kommunens utveckling, liksom efterfrågan på en landsbygdsutvecklare.  
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Den under 2021 framtagna delaktighetsmodellen svarar mot detta, då syftet 

med den är att bredda demokratin genom att skapa möjligheter för delaktig-

het för alla medborgare oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, 

könsidentitet- eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller 

trosuppfattning, var i kommunen du bor eller krav på föreningstillhörighet. 

Modellen hjälper Ljusdals kommuns förtroendevalda, tjänstemän och 

medborgare att definiera när och hur en medborgardialog ska genomföras, 

vem som ansvarar för dialogen och hur resultaten används.  

 

Delaktighetsmodellen har använts under höstens medborgardialoger med 

gott resultat. För att arbeta med medborgardialog, demokrati- och 

landsbygdsutveckling och aktivt involvera kommunens invånare och 

målgrupper som sällan kommer till tals, behövs avsatta resurser på 

tjänstemannanivå.  

 

Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 

lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens utvecklingsarbete 

avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling.  

 

Förslaget är att årliga möten ska ske med samhällsföreningar och invånare i 

kommunens alla orter.  

 

Under hösten 2021 har medborgardialoger förts runt om i kommunen, vilket 

varit uppskattat. Där har framkommit önskemål om en utvecklad och 

kontinuerlig dialog med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka 

delaktigheten och inflytandet av kommunens utveckling. 

    

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles. 

 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 

bifalles.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 123 

Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 78 

Förslag till beslut 9 maj 2022 

Yttrade från enheten för strategisk och hållbar utredning 4 april 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 144  

Medborgarförslag 9 september 2021 
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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 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen för verkställande (beredningen) 
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§ 107 Dnr 00325/2021  

Medborgarförslag gällande utökad säsong för 
lekplatsen i Ljusdals folkpark. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande utökade säsong för lekplatsen i Ljusdals 

folkpark har lämnats till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 148 att delegera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdalshem och 

samhällsservicenämnden för yttrande. 

 

Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att ”för att möjliggöra längre öppettider så 

behöver vi ha en rutin för följande: 

- Öppning och stängning vardagar. 

- Öppning och stängning helger. 

- Städning toaletter/papperskorgar. 

 

Då det är sommarvatten måste det stängas ner innan frosten kommer. 

Arrendatorn av kiosken och minigolfen sköter alla sysslor juni, juli och 

augusti. 

 

Arbetsmarknadsenheten kanske kan ta på sig sysslorna på veckodagarna och 

eventuell fritidspersonal på Älvvallen på helgerna under september. 

 

Samhällsservicenämnden meddelar i sitt yttrande till kommunstyrelsen att 

nämnden inte är driftshållare för lekparken i Ljusdals Folkpark och därför 

föreslås att frågan hänvisas till fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem, 

som är ansvarig drifthållare vid Ljusdals Folkpark. 

      

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 

sitt övervägande skriver hon att driftansvarig för Folkparken med tillhörande 

lekplats och grönområden är fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem (via 
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avtal med Mittia). Till och med augusti månad sköts öppning och stängning 

av arrendatorn av kiosken och minigolfen.  

 

Ambitionen från Ljusdalshem är att Folkparkens säsong ska utökas. För att 

möjliggöra detta krävs utökade rutiner för öppning och stängning vardagar 

och helger samt städning av toaletter/papperskorgar. Sommarvattnet måste 

stängas ner innan frosten kommer.  

 

Översyn av detta sker med Arbetsmarknadsenheten och fritidspersonal på 

Älvvallen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 124 

Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 79 

Förslag till beslut 19 april 2022 

Samhällsservicenämndens yttrande 21 mars 2022 

Ljusdalshems yttrande 19 januari 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 148 

Medborgarförslag 23 september 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 
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§ 108 Dnr 00295/2021  

Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.          

Sammanfattning av ärendet 

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

lämnats in. 

 

Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för serverings-

tillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar kostar 7 750 

kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en premiär eller 

liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med tilltugg är det 

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

 

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

Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 

för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 

Det finns alternativ att titta på, i till exempel Stockholms stad finns en rörlig 

avgift baserad på årsomsättningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 143 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals 

kommuns ansökningsavgift avseende serveringstillstånd för allmänheten  i 

medborgarförslaget har jämförts med Stockholm stads tillsynsavgifter. 

 

Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 

i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 

övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 

serveringstillstånd. 
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En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 

ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 

använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 

avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. 1 Ljusdal är avgiften 7 

750 kronor. I Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner är avgiften 7 

814 kronor. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 

övervägande skriver hon att Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende 

serveringstillstånd för allmänheten är omsättningsbaserad. Så ser det ut i de 

flesta av landets kommuner.  

 

En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 

ansökningsavgifter har genomförts i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Det 

visar sig att avgiften är något högre där än i Ljusdals kommun. 

 

I ansökningsavgifter ingår kostnad för handläggning och tillsyn. 

 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 

bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 127 

Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 61 

Förslag till beslut 6 april 2022 

Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 22 februari 2022, § 33 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 143 

Medborgarförslag 20 augusti 2021  

Yrkanden 

Maria Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Solange Nordh (C) och Sören Görgård 

(C): Medborgarförslaget ska bifallas.  

 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.  

 

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Marit Holmstrands yrkande, Nej-röst för Maria Molins m fl 

yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 22 Nej-röster mot 16 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla Maria Molins m fl yrkande. 

 

Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 

Kjell Israelsson (M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh 

(C), William Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Maud Jonsson (L), 

Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten 

Hellström (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Jens 

Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD), Magnus Nyholm 

(SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove 

Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 

Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell 

Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Ronney Olsson (V), Pia 

Hedblom (V) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 
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§ 109 Dnr 00339/2021  

Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersätt-
ning. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 

 möjligheten till höjd habiliteringsersättning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 

omsorgsnämnden. 

 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 

habiliteringsersättning. 

 

I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 

verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 

 

Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 

har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. När 

man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en så 

kallad habiliteringsersättning. 

 

2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 

bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 

verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 

kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 

verksamhet. 

 

Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 

till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
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kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 

skattefri. 

 

Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 

timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 

politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 

funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 

 

För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 

 

                                                 Jan                Feb               Mar 

Personer:                                  74                  70                 72 

Belopp:                                              88 781           96 404        117 854 

Timmar:                                               3 994             4 382            5 450 

 

Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 

768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 

samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 

finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  

 

I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 

inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 

habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 

85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 

för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         

 

Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 

habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 

timmar.     

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 

såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-

ersättning. 

 

I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-

ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 

 

Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 

antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  

 

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 

ersättning. 
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Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 

bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd 

habiliteringsersättning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 161 

Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 97 

Förslag till beslut 24 maj 2022 

Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 

Medborgarförslag 1 oktober 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för verkställande 

Förslagsställaren 
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§ 110 Dnr 00007/2022  

Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds återvinnings-
central. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats 

till kommun-fullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver:  

 

"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 

kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-

central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 

Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 

motverka nedskräpning på anläggningarna”. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 12 att skicka 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 

Energi. 

 

Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att återvinningsstationerna är FTI:s 

anläggningar och bolaget har ingen påverkan på vad som skyltas där. Det 

man kan notera är att Återvinningsstationerna är tydligt märka med vad man 

ska lägga i respektive behållare och det framgår att det endast ska läggas 

förpackningar i behållarna.  

 

Ljusdal Energi tror dock inte att skyltning om Återvinningscentralen på 

Åkerslund kommer att korrigera de som lämnar ”fel” material på FTI:s 

anläggningar. Ljusdal Energi arbetar vidare med information till allmänheten 

om vikten av återvinning och återbruk.  
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 

återvinningsstationerna är FTI:s anläggningar och Ljusdal Energi inte har 

någon påverkan på vad som skyltas där. 

 

Stationerna är tydligt märkta med vad man ska lägga i respektive behållare.  

 

Ljusdal Energi arbetar aktivt med information till allmänheten om vikten av 

återvinning och återbruk.  

 

Därmed föreslår ordföranden att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.   

 

Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska 

anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 162 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 117 

Förslag till beslut 10 augusti 2022 

Yttrande från Ljusdal Energi 5 april 2022 

Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 12 

Medborgarförslag 10 januari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Sören Görgård (C): Bifall till medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands förslag.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 
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§ 111 Dnr 00228/2022  

Taxor gällande Riktlinjer för grävning i gator, parker 
och annan allmän mark 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ersättningsnivåer (taxor) fastställs enligt bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett  

normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker  

mot förskrifter med mera som inte finns idag. 

 

Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten i kommunal mark får  

ske är oerhört viktigt för att minimera de skador och kostnader som varje  

enskilt ingrepp medför i de allmänna anläggningarna. 

 

Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild  

anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring  

hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 

 

Ersättningsnivåerna enligt bilaga 1, är satta utifrån 2022 års prisnivå.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 149 

Samhällsservicenämndens ordförandes beslut 31 augusti 2022 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 

Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 

Yrkanden 

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

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

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

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 112 Dnr 00048/2022  

Antagande av förbundsordning för Samordnings-
förbund Gävleborg 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 

 Gävleborg fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Gävleborg har till medlemmarna, efter en 

remissomgång, skickat ut en reviderad förbundsordning för fastställande.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att revideringen är rimlig och ställer 

sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 

fastställa upprättat förslag till reviderad bolagsordning för 

Samordningsförbund Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 153 

Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 108 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 

Information med bilagor inför beslut 6 juli 2022 

Kommunstyrelsens protokoll 9 juni 2022, § 136 

Yrkanden 

Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 113 Dnr 00269/2022  

Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande renovering av Färila skola. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Rask Samuelsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Marit Holmstrand (S) gällande renovering av Färila skola.  

 

I interpellationen skriver han: 

 

"I april 2021 fattade utbildningsnämnden beslut om att prioritera renovering 

av Färila skola och översände detta beslut till kommunstyrelsen. Sen dess har 

frågan stötts och blötts bakom kulisserna men inga förslag har presenterats. 

 

I januari 2022 pressar du i din roll som kommunstyrelsen ordförande via e-

post på för att utbildningsnämnden ska göra en utredning om ett gemensamt 

högstadium i kommunen.  Och du förmanar oss i oppositionen att inte 

debattera frågan förrän den är utredd. Den gången lyckades vi stoppa 

utredningen i utbildningsnämnden.  

 

Vid kommunfullmäktige i juni där vi debatterade både budget men också 1,4 

miljoner kronor för projektering av fotbollshall diskuterades även Färila 

skola och behoven av dess investeringar.  

 

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september stödjer du att 2,8 

miljoner kronor satsas på att utreda en skridsko- och aktivitetshall trots att 

flera andra yrkanden inkommer. Till exempel verkar lokaliseringar vara 

oklart samt vad projekteringspengar egentligen ska användas till.  

 

Nu nästan tre månader efter debatterna i kommunfullmäktige står det klart 

att ingenting har skett och inga nya underlag finns framtagna inför de 

budgetbeslut som kommunfullmäktige ska ta. Inga pengar har satsats och 

inte utredningar är gjorda. Kommunfullmäktige kan inte heller fatta några 
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underbyggda nya beslut om att påbörja de nödvändiga renoveringarna 

eftersom att inget har arbete har utförts." 

 

Jonas Rask Samuelsson ställer följande fråga: 

 

- Anser du att du har något ansvar som kommunstyrelsens ordförande för att 

säkerställa att Färila skola blir renoverad? Vilket? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 

interpellationen: 

 

"Kommunstyrelsens ordförande har ett politiskt uppdrag som b la innebär 

ansvar för att ärenden lyfts till beslut i kommunstyrelsen. Det ska ske när 

ärenden är färdigutredda och när det finns  underlag för politiken att ta 

ställning till. Då ska beslut fattas.  

Underlagen när det gäller Färila skola har inte varit färdiga för beslut. Därför 

föreslås en förstudie nu som ska identifiera vad som behöver göras. 

 

Jag anser inte att det är ett misslyckande. I förslag till beslut till 

arbetsutskottet den 27 september finns förslag till beslut som parterna 

kommit överens om. Det krävs en förstudie för att veta hur behoven ser ut 

och vad som behöver göras utifrån det. För att få en effektiv och utvecklad 

skola när det gäller lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö och 

ekonomi som ska fungera i många år, krävs ett ordentligt underlag över hur 

dagens utmaningar ska klaras av men även de utmaningar som finns inför 

framtiden. 

 

Det är inget misslyckande. Vi vill inte ha något fort och fel arbete utan en väl 

genomförd förstudie där både personal, föräldrar och elever ska vara 

delaktiga. Därför föreslår vi att ett extern processtöd ska anlitas. 

   

Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september. 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Jonas Rask Samuelsson (C), 

Marit Holmstrand (S), Kristoffer Kavallin (MP) och Fredrik Röjd (LB).  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 

Interpellation 
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 114 Dnr 00288/2022  

Medborgarförslag med önskemål om mer förebyggande 
arbete mot barnvåldtäkter och misshandel 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om mer förebyggande arbete mot 

barnvåldtäkter och misshandel har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Jag skulle vilja att ni ska ta upp hur ni kan se över hur ni i kommunen 

jobbar mot att barn utsätts för våldtäkt. Pedofiler finns överallt, barn blir 

traumatiserade och skadade för livet. Vissa så djupt att de väljer att avsluta 

sitt liv. 

 

Även att ni kanske kan påverka uppåt, alla barn och kvinnor som blir utsatta 

för misshandel 

hemma. Som det är nu så kan varken polis eller socialtjänst göra något för 

våra utsatta barn förrän skadan är skedd. 

 

Inte förrän barnet har blivit utsatt av en pedofil kan barnet få hjälp , det är 

helt fel. 

 

Finns det styrkta uppgifter om att en viss person är pedofil måste åtgärder 

sättas in för att 

motverka att han/hon ger sig på våra barn. Eller på annat sätt skydda 

barnen."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 115 Dnr 00293/2022  

Medborgarförslag med önskemål om en ny 
befolkningsprognos 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om en ny befolkningsprognos har 

inlämnats till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver att den befolkningsprognos som visar behov av 

platser på särskilt boende är från 22 mars 2022. Den är, vad som kan utläsas, 

baserad på ett tidigare antagande beträffande behov av plats på Säbo relaterat 

till ålder (80+ samt 85+). Prognosen baseras på nuvarande folkmängd. Som 

referens har tiden 2019-2023 använts. Prognosen bygger på hela Ljusdals 

kommun och redovisar att behovet av nyproduktion uppstår tidigast 2027. 

 

Den aktuella demografiska utvecklingen i Ljusdals kommun skiljer sig från 

snittet i Sverige, som utgör mallen för demografiutvecklingen. Folk blir 

äldre, men även friskare, vilket bör beaktas vid framtagande av en ny 

prognos. Kommunen har tagit beslutet att år 2030 ska invånarantalet vara 20 

000, d v s en ökning med drygt 1 000 individer. Tidsperioden bör delas upp 

med delmål och avstämningspunkter. Den säboutredning som nu har 

föreslagits  avser en ersättning för Östernäs. Prognosen enligt ovan avser 

hela kommunen. Vilka konkreta slutsatser kan dras? 

 

Av det ovan relaterade ska en ny analys genomföras för hela kommunen, 

baserad på aktuell och framtida situation. Eventuella förändringar som  

påkallas i verksamheten ska dokumenteras. Alla tidigare beslut, baserade på 

föråldrade prognoser ska raderas och ge plats för dagens och framtidens 

situation. Eventuella nya åtgärder ska vidtas (verksamhetsförändringar, 

ombyggnader, nybyggnader etc) där behov uppstår. Nya prognoser och 

utredningar ska gälla hela kommunen, inte enbart Ljusdal som tätort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för beslut 

Förslagsställaren 
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§ 116 Dnr 00194/2022  

Medborgarförslag med önskemål om höjd 
friskvårdsersättning för kommunanställda 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om höjd friskvårdsersättning för 

kommunanställda har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Vi som är anställda i kommunen får 1 200 kronor per år i friskvårds-

ersättning. Denna summa har inte ändrats på över tio år. Detta känns väldigt 

orättvist då ni själva höjer era ersättningar som till exempel era arvoden. Så 

mitt förslag är att friskvårdsersättningen höjs till 5 000 kronor per år. 

Likadant som AB Ljusdalshem har för sina anställda."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 117 Dnr 00195/2022  

Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri har inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Jag tycker verkligen att ni borde se till att det ordnas en egen kommunal 

tvätt här i Ljusdal för alla textilier såsom gardiner och dukar. Dessa ska 

tvättas en gång per år och vi har många fastigheter och skolor som detta ska 

göras i. Så som det är nu åker det som ska tvättas långväga och påverkar 

både vår ekonomi samt miljön i transporterna. Och i slutändan blir det 

egentligen billigare att köpa nytt. 

 

Signalen skötte detta förut men det plockades bort och det är synd då det 

också skapades arbetstillfällen. 

 

Ordna fram en bra lokal så skapar det bra mycket i besparingar. 

Arbetsmarknadsenheten skulle kunna åka runt och hämta och lämna tvätt."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 118 Dnr 00199/2022  

Medborgarförslag med önskemål om inrättande av 
ungdomsråd 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om inrättande av ungdomsråd har 

inkommit. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Kommunalt ungdomsråd, där ungdomar skulle ha möjlighet att regelbundet 

samlas för att diskutera och framföra idéer och förslag angående kommunala 

intressen. 

 

Rådet skulle vara mycket gynnsamt till att öka ungdomars involvering och 

därmed intresse för politik. Detta skulle kunna genomföras genom att 

marknadsföra idén via bibliotekets sociala media för att finna och notera 

intresse. Sedan skulle en tid för första möte kunna bestämmas och planeras. 

Jag skulle gärna volontera för att vara ordförande eller sekreterare."  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 119 Dnr 00243/2022  

Medborgarförslag med önskemål om 
informationsskärmar vid infarterna till Ljusdals tätort 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om informationsskärmar vid infarterna 

till Ljusdals kommun har inkommit. 

 

Förslagsställaren tycker att Ljusdal bör ha informationsskärmar vid 

infarterna mot köpingen, likt de som Hudiksvall har.  

 

I nuläget finns där en bild som sällan byts, det ger ett intryck av att inget 

händer i kommunen.  

 

Med informationsskärmar kan kommuninvånare och turister få reda på vad 

som händer i kommunen den dagen, den veckan eller kommande 

evenemang.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS för beslut 
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§ 120 Dnr 00249/2022  

Medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten 
vid Kolsvedjaberget/Kolsvedjastugan 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten vid 

Kolsvedjaberget/ Kolsvedjastugan har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver att "det är mycket folk och djur som rör sig i och 

runt Kolsvedjaberget. När man träffas där och samtalar om hur bra och fin 

terräng det finns runt detta berg återkommer alltid detta med vatten." 

 

Förslagsställaren vill att det anordnas en plats vid Kolsvedjastugan där 

möjligheten att ta vatten finns. Det kan vara en manuell s k gårdspump eller 

liknande. Den möjligheten saknas i dagsläget. 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 121 Dnr 00256/2022  

Medborgarförslag om att starta upp en Säbo-utredning 
istället för en Säbo-beredning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att starta upp en Säbo-utredning istället för en 

Säbo-beredning har inkommit till kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"En Säbo-beredning, rörande ett, som förmodas alternativ B till Östernäs ska 

sjösättas.  

-  Vilka ingår i beredningen? 

-  Vilka kriterier gäller? 

-  Hur är tidsaspekten? 

-  Kommer medborgarna att informeras innan beslut? 

 

Istället för en Säbo-beredning bör en Säbo-utredning gällande hela Ljusdals 

kommun startas upp. Utredningen ska omfatta: 

-  Ljusdals kommuns demografi i nutid och i framtid 

-  Demografiutredningen ska hänsyn till kommande befolkningsutveckling 

-  Eventuella nybyggnationer, ombyggnationer eller förändringar i 

 vårdprocessen ska baseras på utredningen. 

-  En utredning ska bemannas av, förutom berörd personal och experter, 

 representanter för medborgarna. 

-  Utredningen ska vara verksamhetsrelaterad, d v s nuvarande och 

 kommande tekniker ska hänsynstagas. 

-  Eventuella förändringar i verksamheten ska utföras där så påkallas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
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Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 

för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för beslut 

Förslagsställaren 
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§ 122 Dnr 00266/2022  

Medborgarförslag med önskemål om carport för 
hemtjänstens bilar i Los 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om carport för hemtjänstens bilar i Los 

har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver: 

 

"Vi har en hemtjänst här i Los som vi ska vara stolta över, de åker ut i ur och 

skur dygnet runt året om till sina brukare och är alltid glada och trevliga! 

 

Deras bilar står ute i väder och vind och personalen måste skotta fram dem 

på vintern. 

 

Jag tycker att de är så värda en carport för sina bilar som är stationerade på 

Furugården. Det är också en arbetsmiljöfråga. 

 

Så mitt förslag är att kommunen bygger carport åt hemtjänstens bilar i Los.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 123 Dnr 00277/2022  

Medborgarförslag om läromedel till högstadiet i 
Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål läromedel till högstadiet i Ljusdals 

kommun har inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige beslutar att ge ett riktat bidrag 

på 2 miljoner kronor som viks för läroböcker till högstadiet (årskurs 7-9) och 

fördelas utifrån elevantal till samtliga kommunala högstadieskolor i 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 

för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förslagsställaren 

KS beredning 
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§ 124 Dnr 00292/2022  

Avsägelse från Ramin Maihanparast (V) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ramin Maihanparast (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Ramin Maihanparast (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ramin Maihanparast 

Förtroendemannaregister 

Länsstyrelsen 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 16 september 2022. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 16 september 2022 i enlighet 


med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 


sammanträdet är i laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 


medborgarförslag och avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen har utsett Ronney Olsson (V) och Pia 


Hedblom (V) till nya ledamöter i kommunfullmäktige. Torbjörn Melkersson (V) och 


Ramin Maihanparast (V) har utsetts till nya ersättare i kommunfullmäktige. Samtliga 


uppdrag gäller till och med den 14 oktober 2022- 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit. 


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Inga frågor har inkommit. 
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§ 98 Dnr 00213/2022  


Fråga från Maria Molin (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Marit Holmstrand (S) gällande arbetsmiljön 
inom vård och omsorg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Frågan anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Maria Molin (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marit 


Holmstrand (S): 


 


"Vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2022 redogjorde två skydds-


ombud, som arbetar inom omsorgen för upplevelsen är av sin och kollegernas 


arbetsmiljö. De berättade om många olika situationer som negativt påverkar 


arbetsmiljön. De framförde oro för att personalen, utifrån hur sliten den är, inte 


ska orka arbeta kvar. Vi har en sommar framför oss och då är det alltid svårt att få 


till en bra bemanning. 


 


Utifrån vad som framkom på förra fullmäktige vill jag ställa frågan - Vad har 


ni från det styrande (S) gjort för att förbättra personalens situation på 


Öjegården och hos andra inom vård och omsorgen?" 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.  


 


Debatt äger rum med inlägg från Maria Molin (M) och Marit Holmstrand (S).  


Beslutsunderlag 


Fråga inkommen 15 juni 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad. Ordförande finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


8(65) 


Datum 


2022-09-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 99 Dnr 00351/2021  


Vindkraftspark Grubban 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. De nyvalda politikerna i 


 kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta 


 beslut. 


 


Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-


etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 


ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 


bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 


måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 


bygdemedel." 


 


Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 


flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 


med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 


koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 


Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 


diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 


ärendet om vindkraft Skarpen. 


Sammanfattning av ärendet 


OX2 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen 


Västernorrland ansökt om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation 


för vindkraft, Grubban, Härjedalens och Ljusdals kommuner i Jämtlands och 


Gävleborgs län. I ansökan med bilaga finns detaljerade uppgifter om 


förekomst av utrotningshotad djurart. Ansökningarna skickas nu på remiss 


för tillfälle till yttrande samt även förfrågan om kommunens tillstyrkan. 


 


Denna tillståndsansökan omfattar uppförande, drift och avveckling av en 


gruppstation för vindkraft med högst trettiosex (36) vindkraftverk. Åtta (8) 


av dessa är tänkta att ligga i Ljusdals kommun. De närmaste byarna är 


Gåssjö, drygt en kilometer sydost om projektområdet samt Grubban cirka två 


kilometer väster om projektområdet. På fem till tio kilometers avstånd från 


projektområdet ligger byarna Fåssjö i väster, Vås i öster och Tevansjö i 
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sydöst. Ytterhogdal, som är den närmaste tätorten, ligger cirka 20 kilometer 


väster om projektområdet. 


 


Projekt Grubban ligger cirka 6,5 kilometer från den uppförda vindparken 


Våsberget. På samma avstånd ligger även Skarpen, vars tillstånd är under 


handläggning. Cirka 10 kilometer från projektområdet finns dels den 


tillståndsgivna parken Riberget, dels vindparken Källmyrberget, vars 


tillstånd för närvarande är under handläggning. På cirka 20 kilometers 


avstånd ligger vindparkerna Björnberget och Gubbaberget Söder som är 


under byggnation, samt de tillståndsgivna vindparkerna Kölvallen och 


Östavall. Cirka 30 kilometer bort finns den uppförda vindparken Storflötten, 


den tillståndsbeviljade vindparken Långåsen samt vindparken Storåsen, vars 


tillstånd är under handläggning. 


 


För Skarpen, Våsberget och Grubban har kumulativa konsekvenser avseende 


ljud och synbarhet utretts. För övriga vindkraftsanläggningar inom tre mil 


har en kumulativ påverkan avseende landskapsbilden utretts. 


 


Området för den ansökta vindkraftsanläggningen är inte detaljplanelagt. Det 


aktuella projektområdet ligger varken inom område som utpekats som 


riksintresse för vindbruk eller inom kommunernas vindkraftsplaner. 


 


Länsstyrelsen har yttrat sig angående önskemål om kompletteringar i 


ärendet. Kompletteringsbehoven avser: 


 


1.  Redogörelse för skälen för önskad igångsättningstid. 


Miljökonsekvensbeskrivningen: 


2.  Beskrivning av säkerhetsrisker med tillhörande skyddsåtgärder 


3.  Artskydd 


3.1.  Information om ifall det i och kring ansökningsområdet finns 


 specifika miljöer där kungsörnar spenderar mer tid. 


3.2.  Inventering av flygvägar för storlom. 


3.3.  Information om vilka ställningstaganden bolaget gjort vid val 


 av skyddsavstånd för orre och tjäder. 


4.  Utvecklad beskrivning av ljudkänsliga punkter.  


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132, ” Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan. 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


10(65) 


Datum 


2022-09-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 143 att kommunfullmäktige 


ska tillstyrka ansökan. 


 


Jäv 


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 143 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 103 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 18 april 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Sören Görgård (C), Roger Kastman 


(KD), Kristoffer Hansson (-), Pia Hedblom (V), Solange Nordh (C) och 


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


 


Pernilla Färlin (M), Lars Molin (M) och Lars G Eriksson (SD):  


 


1. Ärendet ska i första hand avslås.  


 


2. Ärendet ska i andra hand återremitteras. De nyvalda politikerna i 


kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut. 


 


Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-


etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 


ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 


bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 


måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 


bygdemedel." 


 


Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 


flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 


med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 


koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 


Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 


diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 


ärendet om vindkraft Skarpen." 
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Marit Holmstrand (S), Kristoffer Hansson (-) och Lena Svahn (-): Avslag på 


Pernilla Färlins m fl återremissyrkande. 


 


Fredrik Röjd (LB) och Bertil Skoog (L): Bifall till Pernilla Färlins yrkande 


om återremiss.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 


fl yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska 


återremitteras.  


Omröstningsresultat 


Med 15 Nej-röster mot 24 Ja-röster har kommunfullmäktige med hjälp av 


kommunallagens regler kring minoritetsåterremiss, beslutat att återremittera 


ärendet.  


 


Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 


Kjell Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd 


(LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), Per Andersson 


(SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och 


Magnus Nyholm (SD) röstar Nej. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 


Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 


Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell Nilsson (S), 


Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), 


Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 


Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Kristoffer 


Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman (KD) röstar Ja.  
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Reservationer 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 


Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 


Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell Nilsson (S), 


Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), 


Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas Rask Samuelsson (C), 


Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Kristoffer 


Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman (KD) reserverar sig mot 


beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 00352/2021  


Vindkraftspark Skarpen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. De nyvalda politikerna i 


 kommunfullmäktige ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta 


 beslut. 


 


Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid 


vindkraftsetableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att 


en ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 


bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 


måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 


bygdemedel." 


 


Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 


flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 


med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 


koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 


Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 


diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 


ärendet om vindkraft Grubban. 


Sammanfattning av ärendet 


OX2 ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att uppföra och driva 


en vindkraftsanläggning. Projektområdet ligger i Ljusdals kommun, cirka 35 


km nordväst om Ljusdal i Gävleborgs län. Under 2019-2020 genomfördes 


samråd och olika utredningar gällande projektet. Utifrån detta har projektet 


anpassats, vilket bland annat innebär att antalet vindkraftverk minskats ner 


från 30 till 23 stycken. Totalhöjden är 280 meter och den beräknade 


medelårsproduktionen är 650-800 GWh. Området ligger delvis inom det 


område som i det tematiska tillägget gällande vindkraft, antaget 19 


november 2012, § 214 utpekas som lämpligt för vindkraft. 


 


Länsstyrelsen Dalarna har tidigare överlämnat handlingarna till Ljusdals 


kommun för att ge möjlighet att lämna synpunkter på kompletteringar som 


behöver göras. Ansökan anses nu vara komplett av Länsstyrelsen Dalarna 


och Ljusdals kommun ska nu besluta om att tillstyrka eller inte tillstyrka 
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ansökan i sin helhet. Detta är kommunstyrelsens yttrande till Miljöpröv-


ningsdelegationen, Länsstyrelsen Dalarna, gällande vindkraftsprojektet 


Skarpen. 


 


Projektområdet är beläget cirka en och en halv kilometer öster om byn 


Tevansjö.  Närmaste sammanhållna bebyggelse är småorterna Ramsjö, 


Holmsveden och Viken, cirka tio kilometer norr om projektområdet, Kårböle 


cirka 13 kilometer sydväst om projektområdet samt Hennan och Välje cirka 


15 kilometer nordöst om projektområdet. De fastigheter som kommer att 


beröras av verksamheten är Gräningsvallen 1:4, Huskasnäs 6:1, Huskasnäs 


7:3, Huskasnäs 3:1, Huskasnäs 8:2, Huskasnäs 4:2,  Huskasnäs 5:1 och Gåda 


1:3. Projektområdet berörs inte av några detaljplaner eller övriga 


områdesbestämmelser. Cirka 40 procent av projektområdet ligger inom 


utpekat område för vindkraft i Ljusdals kommuns vindbruksplan. OX2 avser 


genomföra ett flertal skyddsåtgärder för att minska påverkan på våtmarker 


och andra naturvärdesmiljöer. Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som 


liten till måttlig. 


 


Vindkraftsanläggningen kommer påverka omgivningen visuellt. Den ansökta  


verksamheten är av en sådan omfattning och vindkraftverken av sådan 


storlek att anläggningen kommer att vara synlig från flera platser i 


landskapet och på stora avstånd. En synbarhetsanalys har genomförts, av 


vilken framgår att i Skarpen och omgivande landskap begränsas vindkrafts-


anläggningens synlighet kraftigt av den kuperade terrängen och täta 


vegetationen, vilket påvisas av synbarhetsanalysen. Med undantag för 


Gräsbergets naturreservat kommer vindkraftverken inte att vara särskilt 


framträdande från omgivande skyddade naturliga kulturmiljöer. Med hänsyn 


till den ansökta verksamhetens omfattning och storlek är de platser varifrån 


verken kommer att vara väl synliga och påverka boendemiljöer relativt få. 


Sammantaget görs bedömningen att förändringen av landskapsbilden till 


följd av den ansökta verksamheten är liten till måttlig. Landskapsbilden 


kommer framförallt förändras för det rörliga friluftslivet och för utblickar på 


lite längre avstånd mot vindkraftsanläggningen. 


 


Under anläggnings-, bygg- och återställningsfasen föreslår OX2 


begränsningsvärden som motsvarar de ljudnivåer som framgår av 


Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Under drift 


föreslås ett begränsningsvärde som innebär att ljud från vindkraftverken inte 


får överskrida ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 


 


Projektområdet består till största delen av skog i vilken det pågår ett aktivt 


skogsbruk. Skogsbruket har skapat ett lapptäcke av både tall- och granskog i 
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olika åldrar. I projektområdet finns det både större och mindre myrmarker. 


Det finns även bäckar, mindre sjöar och sumpskog i området. 


 


Motiveringen till att inte tillstyrka parken är med anledning av det beslut 


som tagits i kommunfullmäktige 22 november 2021, § 132 ”Ljusdals 


kommun ska vara restriktiv med att godkänna nya storskaliga 


vindkraftsetableringar innan frågan om en hållbar vindkraftsutbyggnad 


aktualiserats i kommunens översiktsplan.” 


 


Kommunstyrelsen föreslår 8 september 2022, § 144 att kommunfullmäktige 


ska tillstyrka ansökan. 


 


Jäv 


 


Jenny Breslin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I 


hennes ställe tjänstgör Birgitta Backman (S).  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 144 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 104 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2022 


Begäran om tillstyrkansbesked 3 februari 2022 


Bilagor 


Skrivelser från föreningar 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Solange Nordh (C), Sören Görgård 


(C), Roger Kastman (KD), Ove Schönning (S) och Kristoffer Hansson (-): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Pernilla Färlin (M): 


 


1. Ärendet ska avslås.  


 


2. Ärendet ska återremitteras. De nyvalda politikerna i kommunfullmäktige 


ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och ta beslut. 


 


Energimyndigheten skriver i "Åtgärder för lokal nytta vid vindkrafts-


etableringar": "Att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en 


ersättning betalas strider enligt Naturvårdsverket och Energimyndighetens 
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bedömning mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Därför 


måste kommuner hålla isär ett beslut om tillstyrkan och diskussioner om 


bygdemedel." 


 


Samtidigt har vi politiker fått brev från Hennansjöns intresseförening med 


flera om att OX2 har erbjudit vår bygd ett paket med utbyggnad av bredband 


med mera till ett värde om 19 miljoner kronor. Man vill mycket tydligt 


koppla ett kompensationsavtal till att politiker godkänner ansökan. 


Energimyndighetens syn på att kommunen skall hålla isär tillstyrkan och 


diskussion om bygdemedel måste utredas om det är även är tillämpligt i 


nästa ärende om vindkraft Skarpen." 


 


Fredrik Röjd (LB): Bifall till Pernilla Färlins yrkande om återremiss. 


 


Ajournering begärs. Efter fem minuter återupptas förhandlingen. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Pernilla Färlins m 


fl yrkande om att återremittera ärendet. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska 


återremitteras.  


Omröstningsresultat 


Med 15 Nej-röster mot 25 Ja-röster har kommunfullmäktige med hjälp av 


kommunallagens regler kring minoritetsåterremiss, beslutat att återremittera 


ärendet.  


 


Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 


Kjell Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd 


(LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten Hellström (LB), Per Andersson 


(SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och 


Magnus Nyholm (SD) röstar Nej. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 


Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(65) 


Datum 


2022-09-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman 


(S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård 


(C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas 


Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia 


Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman 


(KD) röstar Ja.  


Reservationer 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Ove Schönning (S), Annelie 


Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Nouh Baravi (S), Maria 


Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Birgitta Backman 


(S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Hanna Görgård 


(C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (S), Jonas 


Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney Olsson (V), Pia 


Hedblom (V), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-) och Roger Kastman 


(KD) reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 00114/2021  


Skridsko- och aktivitetshall 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Inriktningsbeslut fattas om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på 


 Älvvallen. 


 


2.  Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område uppdras 


 kommunstyrelsen att utreda en annan plats. 


 


3.  2,8 miljoner kronor anslås för projektering och upphandling. 


 


4.  Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt 


 återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter projektering och 


 upphandling.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals bandyklubbs styrelse har skrivit till kommunen med ett önskemål 


om att kommunen bygger en skridsko- och aktivitetshall.  


 


En skridsko- och aktivitetshall är en stor investering som medför ökade 


driftskostnader. En hall har samtidigt stora positiva effekter på inflyttning, 


föreningsliv, folkhälsa och gymnasieskola. 


  


Till kalkylen ska också läggas att nuvarande IP har stora investeringsbehov.  


 


I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för 


högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de 


presenterade kalkylerna finns en försiktighet. 


 


En investering i en skridsko- och aktivitetshall beräknas till 66,1 miljoner 


kronor. I kalkylen är de beräknade årliga driftskostnaderna  4 360 000 kronor 


per år.  


 


Nuvarande IP har en årlig driftskostnad på 2 145 000 kronor per år. IP har 


dock investeringsbehov om 20 miljoner kronor de närmaste åren och ett 


renoverat IP beräknas ha en årlig driftskostnad på 3 365 000 kronor.  
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Driftskostnaden för en hall beräknas därmed vara 995 000 kronor dyrare per 


år jämfört med ett renoverat IP.   


 


Vi har i rapporten också räknat på samhällsnyttan. En skridsko- och 


aktivitetshall kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på 


villatomter på nuvarande IP, gymnasieskola och hälsa för barn och unga. 


Samhällsnyttan är beräknad till 3 439 000 kronor per år. 


 


I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och 


upphandling genomförs. I projekteringen ska också en vidare analys av 


utformningen av Älvvallen ingå. Hur ska de två hallarna på bästa sätt 


placeras för bästa utformning och nytta.  


 


Efter projektering och upphandling kommer ärendet åter till 


kommunfullmäktige för beslut.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 145 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022,§ 109 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 augusti 2022 


Rapport skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 


Budgetkalkyl skridsko- och aktivitetshall 16 augusti 2022 


Montagebild antal villatomter 16 augusti 2022 


Statistik och nyckeltal 16 augusti 2022 


Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 68 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Roger Kastman 


(KD), Maud Jonsson (L), Jenny Breslin (S) och Stina Michelsson (S):  Bifall 


till kommunstyrelsens förslag.  


 


Jonas Rask Samuelsson (C), Fredrik Röjd (LB) och Ronney Olsson (V): 


Ärendet ska återremitteras. Beslutsunderlagen ska kompletteras med 


följande: 


 


-En demografisk analys över befolkningsutvecklingen. 


 


-En sammanställning av våra kommunala idrottslokalers skick samt deras 


underhållsbehov. 
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-En ekonomisk kalkyl över hur kapitalkostnaderna kommer öka utifrån de 


kommande investeringar som kommunen påbörjat och nu planerar för såsom 


Ämbarbo förskola, fotbollshall, bandyhall, Färila skola, demensboende, 


utbildningsnämndens lokalbehovsutredning mm. 


 


-Ett mer detaljerat förtydligande av hur de 2,8 miljonerna är tänkta att 


användas. 


 


-En undersökning över huruvida kommunens försäkringar gäller för 


byggnaderna på Älvvallen utifrån översvämningsriskerna. 


 


Lászlò Gönczi (MP): Kommunstyrelsens förslag ska avslås.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonas Rask 


Samuelssons m fl yrkande om återremiss. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 


 


Omröstning begärs.  


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att avgöra ärendet idag, Nej-röst för att återremittera ärendet. 


 


Omröstningsresultat 


Med 28 Ja-röster mot 11 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har 


kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras i dag.  


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove 


Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 


Nouh Baravi (S), Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart 


Canskog (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Kennet 


Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell 


Israelsson (M), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Lena Svahn (-), Per 


Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson 


(SD), Magnus Nyholm (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Ja.  


 


Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William 


Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney 
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Olsson (V), Pia Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström 


(LB) och Torsten Hellström (LB) röstar Nej. 


 


Kristoffer Hansson (-) avstår från att rösta.  


Reservationer 


Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William 


Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Ronney 


Olsson (V), Pia Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström 


(LB) och Torsten Hellström (LB) reserverar sig mot beslutet att inte 


återremittera ärendet.  


 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot László Göncis yrkande 


om avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-


styrelsens förslag. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunchefen för verkställande 


Ekonomienheten  
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§ 102 Dnr 00034/2021  


Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva 


funktionsnedsättningar har lämnats till kommunfullmäktige.  


 


Fritidsverksamheten ska hållas öppen på kvällar ca klockan 18:00-22:00 och 


på helger ca klockan 14:00-22:00. 


 


Skälen till att det behövs mötesplatser och aktiviteter är 


1. ”De hamnar lätt i ett utanförskap och blir isolerade. 


 


2. De tar sig ej tiden själva att söka upp vänner, skaffa sociala kontakter 


 etcetera utan blir sittande ensamma hemma. 


 


3. Det skulle det vara bra med en plats för dem att kunna träffas och umgås 


 med likasinnade och att det finns personal till hands. 


 


4. Utan att behöva bli blandad med normalbegåvade och kanske bli mobbad 


 och att folk driver med dem.  


 


5. De skulle behöva en lokal i centrala Ljusdal och kanske hämtning med 


 buss från hemmet då många saknar körkort och bussförbindelsen är dåliga 


 kvällar och helger.  


 


6. De har inte samma möjligheter här i livet som de normalbegåvade har 


 men de har rätt att få samma förutsättningar som alla andra.  


 


7. Vill de utöva någon sport finns inte heller det att tillgå för dem. I 


 Hudiksvall finns det men det är inte Ljusdals kommun.  


 


8. Vi måste se till att även dessa människor får hjälp så att de inte hamnar i 


 utanförskap och ensamhet. Då är det inte bättre i dessa tider, då är det 
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 som förr i tiden att de blir vår tids byfånar och att folk kommer att driva 


 med dem och göra dem till åtlöje.” 


 


Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2021, § 20 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till nämnderna 


och till Rådet för funktionshinderfrågor. 


 


Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Nämnden 


skriver i sitt yttrande att: 


”En värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden, kan öka livskvalitet 


och välmående, och kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt kan 


utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 


hälsa, meningsfull fritid, fysisk aktivitet och skolresultaten. Olika 


forskningsresultat och rapporter stärker bilden av att rörelse och meningsfull 


fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 


slutändan.” 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med förslagsställaren om att den 


grupp han nämner ska ha samma möjligheter som alla andra människor, men 


nämnden är av åsikten att det ska möjliggöras via fritidsverksamheter för 


människor med olika svårigheter utifrån de möjligheter som redan finns att 


tillgå i kommunen.  


 


Däremot anser arbetsmarknads- och socialnämnden att detta är en 


kommunövergripande fråga som ingen enskild nämnd ska ha det slutgiltiga 


ansvaret för. Verkställandet kan överlämnas till den nämnd som är ansvarig 


för stöd och omsorg, men ansvaret bör vara på övergripande nivå så att även 


de som idag inte har insatser via till exempel LSS (lag om stöd och service 


till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) inkluderas. 


 


Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande ”Fritidsverksamheten inom 


Stöd och Omsorg” bedriver redan denna typ av verksamhet för vuxna kunder 


över 18 år som har ett beslut om LSS-insats. Då denna verksamhet redan 


finns etablerad föreslår samhällsservicenämnden att omsorgsnämnden får i 


uppdrag att utreda om denna verksamhet även kan erbjudas till ungdomar 


inom målgruppen. 


 


Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 


Kulturskolan och Fritidsgårdar, och välkomnar initiativ om samverkan och 


samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg. Kulturskolan 


planerar för närvarande också riktade verksamhetsinsatser för barn inom 
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Särskolan, då denna grupp av barn tidigare varit underrepresenterade i 


ordinarie verksamhet. 


          


Samhällsservicenämnden föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att 


utreda möjligheterna att utöka det verksamhetsmässiga ansvarsområdet för 


”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” till att omfatta även 


verksamhet för ungdomar inom målgruppen. 


 


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget som omsorgs-


nämnden fått på remiss, där det efterfrågas fritidsverksamhet för personer 


med någon form av psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. Förslaget 


ska gälla oavsett ålder men att barn och unga bör få ha egna aktiviteter. En 


värdefull fritid främjar goda levnadsförhållanden som kan öka livskvalitet 


och välmående samt kan hjälpa till att bryta den enskildes isolering samt 


utveckla det sociala nätverket. Vidare finns det tydliga kopplingar mellan 


hälsa och meningsfull fritid. Olika forskningsresultat visar på att meningsfull 


fritid gör skillnad och att utanförskap leder till stora samhälleliga förluster i 


slutändan. 


 


Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig positiv till medborgarförslaget.  


 


Rådet skriver i sitt yttrande att bättre kommunikation angående vad som 


finns och som åter är igång efter pandemin, tillsammans med mer samarbete 


mellan kommunen och föreningar, till exempel FUB och Järvsö IF, kan 


säkert utgöra ett bredare utbud av fritidsverksamhet och en god grund för 


vidare utveckling. 


 


Mer passande lokaler med plats för fler och olika aktiviteter tillsammans 


med utökat samarbete enligt ovan, ser rådet fram emot. 


         


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


föreslår att det skall finnas fritidsverksamhet för de som har någon form av 


diagnos eller som är lågbegåvade eller har psykisk ohälsa.  


 


Ljusdals kommuns fritidsverksamhet ser att det finns stora utvecklings-


möjligheter för att de ska nå ut till så många som möjligt.  


 


Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 


Kulturskolan och Fritidsgårdar och välkomnar initiativ om samverkan och 


samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg.  
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Kulturskolan planerar för närvarande riktade verksamhetsinsatser för barn 


inom Särskolan, då dessa har varit underrepresenterade i ordinarie 


verksamhet.  


 


Barn och ungdomar mår bra och utvecklas av att mötas i olika sammanhang.  


 


Alla har möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud utifrån sina egna 


förutsättningar. 


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås.  


 


Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen föreslår att 


medborgarförslaget avslås.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 121 


Förslag till beslut 6 maj 2022 


Yttrande från rådet för funktionshinderfrågor 24 mars 2022  


Yttrande från omsorgsnämnden 6 oktober 2021 


Yttrande från samhällsservicenämnden 28 september 2021 


Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 27 september 2021 


Yttrande från Utbildningsnämnden 30 augusti 2021 


Yttrande/undersökning 12 april 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 25 januari 2021, § 20 


Medborgarförslag 25 januari 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 103 Dnr 00021/2022  


Medborgarförslag med önskemål om större kommunalt 
engagemang i rovdjursfrågan. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget avslås.           


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om större kommunalt engagemang i 


rovdjursfrågan har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha 


inflytande i beslut gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna 


kommunen. Kommunen bör vara informerad och medverka i rovdjurs-


frågorna mer än i dag. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 27 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till kommunchefen för 


yttrande. 


 


Kommunchefen skriver i sitt yttrande att de stora rovdjuren ska, för att 


överleva, ha en population som är livskraftig. Det är riksdag och regering 


som beslutar om rovdjursförvaltningen. Det är Länsstyrelsen som ansvarar 


för förvaltningen av de stora rovdjuren på regional nivå. Det är också 


Länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt.  


 


Gällande varg och björn är det dock ett fåtal län som bär en stor del av den 


nationella populationen. Något som måste gå hand i hand med en levande 


landsbygd.  


 


Ljusdals kommun vill ha en levande landsbygd och vi arbetar med stor kraft 


för ökad inflyttning. Därför är medborgarförslaget värdefullt och något vi tar 


med oss i arbetet med en ökad inflyttning och diskussionerna om en 


utveckling av hela Ljusdals kommun. 
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


anser att Gävleborgs län och dess kommuner bör ha inflytande i beslut 


gällande rovdjursnivåerna, framför allt i den egna kommunen.  


 


Utifrån sammanfattningen av ärendet och kommunchefens yttrande anser 


hon att förslaget ska anses vara besvarat.  


 


Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås.  


 


Förslagsställaren medverkar vid sammanträdet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 125 


Förslag till beslut 9 maj 2022 


Yttrande från kommunchefen 5 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 27 


Medborgarförslag 5 februari 2022 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Medborgarförslaget ska anses besvarat.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Solange Nordhs yrkande. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 


förslag.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 104 Dnr 00037/2021  


Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.          


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 


upplever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många vistas 


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


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


bland annat av många barnfamiljer som också rör sig längs sträckan. Många 


attraktiva utflyktsmål finns också längs sträckan exempelvis 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 busstrafiken. 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." 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 26 att skicka medborgar-


förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade 22 mars 2021 medborgarförslaget till samhälls-


servicenämnden för yttrande. 
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Samhällsservicenämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har ett 


uppdrag att utreda möjligheterna att anordna en gång- och cykelväg mellan 


Ljusdal och Färila. I uppdraget ingår, förutom sträckan mellan Färila-


Forsnäset, att även utreda hur vägen ska förläggas från Forsnäset och ansluta 


till befintligt gång- och cykelnät i centrala Ljusdal. Nämnden föreslår 


därmed att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


föreslår en gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr. 


 


Ljusdals kommun har ett uppdrag att utreda möjligheterna för en gång- och 


cykelväg mellan Ljusdal och Färila.  


 


I uppdraget ingår, förutom sträckan Färila-Forsnäset, att utreda hur vägen 


ska förläggas från Forsnäset och ansluta till befintligt gång- och cykelnät i 


centrala Ljusdal. 


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 122 


Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, 1§ 77 


Förslag till beslut 9 maj 2022 


Samhällsservicenämndens yttrande 13 april 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021, § 26 


Medborgarförslag 27 januari 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 105 Dnr 00368/2020  


Medborgarförslag gällande planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande planfri korsning vid järnvägspassage i Järvsö 


har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 9 november 2020, § 120 att skicka med-


borgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade 18 november 2020 medborgarförslaget till 


enheten för strategisk och hållbar utveckling för yttrande. 


 


Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 


Ljusdals kommun har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 


olika behov och objekt behandlas. Sedan ett antal år har de problem som 


finns i Järvsö relaterade till plankorsningar vid Norra Stambanan och 


genomfarten via Turistvägen varit återkommande frågor. Detta har även 


framförts av kommunen vid regionens framtagande av regional 


infrastrukturplan. 


 


Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 


är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 


även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 


av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 


längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 


synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder.       


 


Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 


av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 


terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 


vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 


passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
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Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 


Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 


Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 


spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 


stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 


kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 


innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 


 


Samhällsservicenämnden instämmer i yttrandet från enheten för strategisk 


och hållbar utveckling och föreslår att medborgarförslaget ska anses vara 


besvarat.      


       


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


skriver att Järvsö växer som turistort och att trafiksituationen blir allt värre 


vid genomfarten på Turistvägen och därmed på Rv 83. 


 


Kommunen har återkommande dialogmöten med Trafikverket där 


problemen återkommande förs fram. 


 


Eftersom frågan om alternativ genomfart kan ses som överspelad är det  


förutsättningarna för Turistvägen som diskuteras.  


 


I de fördjupade översiktsplaner som tagits fram över Öjeberget och Järvsö  


finns också trafiksituationen omnämnd.  


 


Därmed föreslås att medborgarförslaget ska anses besvarat. 


 


Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget anses 


besvarat. 


 


Förslagsställaren deltar vid sammanträdet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 160 


Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 96 


Förslag till beslut 24 maj 2022 


Yttrande från samhällsservicenämnden 13 maj 2022 


Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 18 juni 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 2020, § 100 


Medborgarförslag 26 oktober 2020 
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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 


Förslagsställaren  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


33(65) 


Datum 


2022-09-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 106 Dnr 00307/2021  


Medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i 
hela kommunen. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att förbättra medborgardialogen i hela kommunen 


har inlämnats. 


 


Förslagsställaren föreslår att Ljusdals kommun börjar genomföra årliga 


återkommande möten med samhällsföreningar och innevånare i kommunens 


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


platsbesök eller vandringar. Det är kommunen tillsammans med innevånarna 


och föreningar i respektive ort som tillsammans bestämmer vad som behövs 


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


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


ligga till grund för och prioriteras inom kommunens drift- och investerings-


arbete. Detta gör att medborgardialogen och innevånarnas inflytande 


förbättras. För att mötena skall vara meningsfulla krävs att ansvariga 


tjänstemän med beslutanderätt och politiker deltar på möten. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 144 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för 


strategisk och hållbar utveckling. 


 


Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver i sitt yttrande att 


förslagsställaren lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens 


utvecklingsarbete avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling. 


 


Under hösten har medborgardialoger förts runt om i kommunen i 


Delmosprojektet, vilket har varit uppskattat på de besökta orterna. Där har 


det även framkommit en önskan om en utvecklad och kontinuerlig dialog 


med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka delaktighet i 


kommunens utveckling, liksom efterfrågan på en landsbygdsutvecklare.  
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Den under 2021 framtagna delaktighetsmodellen svarar mot detta, då syftet 


med den är att bredda demokratin genom att skapa möjligheter för delaktig-


het för alla medborgare oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, 


könsidentitet- eller uttryck, funktionsnedsättning, religion eller 


trosuppfattning, var i kommunen du bor eller krav på föreningstillhörighet. 


Modellen hjälper Ljusdals kommuns förtroendevalda, tjänstemän och 


medborgare att definiera när och hur en medborgardialog ska genomföras, 


vem som ansvarar för dialogen och hur resultaten används.  


 


Delaktighetsmodellen har använts under höstens medborgardialoger med 


gott resultat. För att arbeta med medborgardialog, demokrati- och 


landsbygdsutveckling och aktivt involvera kommunens invånare och 


målgrupper som sällan kommer till tals, behövs avsatta resurser på 


tjänstemannanivå.  


 


Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att förslagsställaren 


lyfter en viktig fråga för att möjliggöra kommunens utvecklingsarbete 


avseende dialog, demokrati- och landsbygdsutveckling.  


 


Förslaget är att årliga möten ska ske med samhällsföreningar och invånare i 


kommunens alla orter.  


 


Under hösten 2021 har medborgardialoger förts runt om i kommunen, vilket 


varit uppskattat. Där har framkommit önskemål om en utvecklad och 


kontinuerlig dialog med kommunens politiker och tjänstepersoner för att öka 


delaktigheten och inflytandet av kommunens utveckling. 


    


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget bifalles. 


 


Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 


bifalles.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 123 


Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 78 


Förslag till beslut 9 maj 2022 


Yttrade från enheten för strategisk och hållbar utredning 4 april 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 144  


Medborgarförslag 9 september 2021 
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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 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen för verkställande (beredningen) 
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§ 107 Dnr 00325/2021  


Medborgarförslag gällande utökad säsong för 
lekplatsen i Ljusdals folkpark. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande utökade säsong för lekplatsen i Ljusdals 


folkpark har lämnats till kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 148 att delegera 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget till Ljusdalshem och 


samhällsservicenämnden för yttrande. 


 


Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att ”för att möjliggöra längre öppettider så 


behöver vi ha en rutin för följande: 


- Öppning och stängning vardagar. 


- Öppning och stängning helger. 


- Städning toaletter/papperskorgar. 


 


Då det är sommarvatten måste det stängas ner innan frosten kommer. 


Arrendatorn av kiosken och minigolfen sköter alla sysslor juni, juli och 


augusti. 


 


Arbetsmarknadsenheten kanske kan ta på sig sysslorna på veckodagarna och 


eventuell fritidspersonal på Älvvallen på helgerna under september. 


 


Samhällsservicenämnden meddelar i sitt yttrande till kommunstyrelsen att 


nämnden inte är driftshållare för lekparken i Ljusdals Folkpark och därför 


föreslås att frågan hänvisas till fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem, 


som är ansvarig drifthållare vid Ljusdals Folkpark. 


      


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. I 


sitt övervägande skriver hon att driftansvarig för Folkparken med tillhörande 


lekplats och grönområden är fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem (via 
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avtal med Mittia). Till och med augusti månad sköts öppning och stängning 


av arrendatorn av kiosken och minigolfen.  


 


Ambitionen från Ljusdalshem är att Folkparkens säsong ska utökas. För att 


möjliggöra detta krävs utökade rutiner för öppning och stängning vardagar 


och helger samt städning av toaletter/papperskorgar. Sommarvattnet måste 


stängas ner innan frosten kommer.  


 


Översyn av detta sker med Arbetsmarknadsenheten och fritidspersonal på 


Älvvallen. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 124 


Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 79 


Förslag till beslut 19 april 2022 


Samhällsservicenämndens yttrande 21 mars 2022 


Ljusdalshems yttrande 19 januari 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 148 


Medborgarförslag 23 september 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 
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§ 108 Dnr 00295/2021  


Medborgarförslag om att taxan för serveringstillstånd 
bör ses över. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles.          


Sammanfattning av ärendet 


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


lämnats in. 


 


Förslagsställaren skriver att det är en otroligt hög kostnad för serverings-


tillstånd för ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd för 1-6 dagar kostar 7 750 


kronor. Om man endast har en musikkväll, en vernissage, en premiär eller 


liknande en enstaka gång och önskar servera alkohol med tilltugg är det 


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


 


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


Förslagsställaren skriver att hon förstår att det är samma handläggningstid 


för tillståndet, men avgiften harmonierar inte med verksamhetens inkomst. 


Det finns alternativ att titta på, i till exempel Stockholms stad finns en rörlig 


avgift baserad på årsomsättningen. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 143 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sitt yttrande att Ljusdals 


kommuns ansökningsavgift avseende serveringstillstånd för allmänheten  i 


medborgarförslaget har jämförts med Stockholm stads tillsynsavgifter. 


 


Tillsynsavgifterna avseende serveringstillstånd är omsättningsbaserade såväl 


i Ljusdals kommun som i Stockholm stad och i de allra flesta av landets 


övriga kommuner. De avgifterna avser enbart de som har ett stadigvarande 


serveringstillstånd. 
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En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 


ansökningsavgifter har genomförts. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker 


använder samma princip som Ljusdal. Vilken innebär att man betalar en 


avgift för tillfälligt tillstånd för allmänheten dag 1-6. 1 Ljusdal är avgiften 7 


750 kronor. I Bollnäs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner är avgiften 7 


814 kronor. 


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget avslås. I sitt 


övervägande skriver hon att Ljusdals kommuns ansökningsavgift avseende 


serveringstillstånd för allmänheten är omsättningsbaserad. Så ser det ut i de 


flesta av landets kommuner.  


 


En jämförelse med Ljusdals kommuns grannkommuner avseende 


ansökningsavgifter har genomförts i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Det 


visar sig att avgiften är något högre där än i Ljusdals kommun. 


 


I ansökningsavgifter ingår kostnad för handläggning och tillsyn. 


 


Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 


bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 127 


Arbetsutskottets protokoll 27 april 2022, § 61 


Förslag till beslut 6 april 2022 


Yttrande från Arbetsmarknads- och socialnämnden 22 februari 2022, § 33 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 143 


Medborgarförslag 20 augusti 2021  


Yrkanden 


Maria Molin (M), Fredrik Röjd (LB), Solange Nordh (C) och Sören Görgård 


(C): Medborgarförslaget ska bifallas.  


 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands yrkande.  


 


Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Marit Holmstrands yrkande, Nej-röst för Maria Molins m fl 


yrkande.  


Omröstningsresultat 


Med 22 Nej-röster mot 16 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 


bifalla Maria Molins m fl yrkande. 


 


Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 


Kjell Israelsson (M), Hanna Görgård (C), Sören Görgård (C), Solange Nordh 


(C), William Våhlberg (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Maud Jonsson (L), 


Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Torsten 


Hellström (LB), Kristoffer Kavallin (MP), Per Andersson (SD), Jens 


Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD), Magnus Nyholm 


(SD) och Roger Kastman (KD) röstar Nej. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove 


Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), 


Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Lennart Canskog (S), Kjell 


Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Mariana Lindh (S), Ronney Olsson (V), Pia 


Hedblom (V) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


Kommunstyrelsen för verkställande (KS beredning) 
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§ 109 Dnr 00339/2021  


Medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersätt-
ning. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder 


 möjligheten till höjd habiliteringsersättning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd habiliteringsersättning har lämnats till 


kommunfullmäktige. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 153 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till 


omsorgsnämnden. 


 


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 


habiliteringsersättning. 


 


I sitt yttrande skriver nämnden att personer som omfattas av LSS (= Lag om 


stöd och service till vissa funktionshindrade) har laglig rätt till daglig 


verksamhet som kommunerna vanligtvis står som ansvariga för. 


 


Den som arbetar inom en daglig verksamhet får ingen vanlig lön. De flesta 


har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan. När 


man arbetar på daglig verksamhet får man en ersättning varje månad, en så 


kallad habiliteringsersättning. 


 


2018 beslutade regeringen att avsätta ett statsbidrag som syftar till att införa, 


bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig 


verksamhet enligt LSS. Summan var 350 miljoner kronor och kommunerna 


kunde ansöka om dessa medel fördelat på antalet personer i daglig 


verksamhet. 


 


Alla som vistas på daglig verksamhet antingen heldag eller halvdag har rätt 


till habiliteringsersättning. Storleken på habiliteringsersättningen beslutas av 
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kommunerna och brukar variera mellan 40-50 kronor för heldag och är 


skattefri. 


 


Habiliteringsersättningen i Ljusdals kommun är 22 kronor per timme max 6 


timmar per dag för de som arbetar på en daglig verksamhet, enligt tidigare 


politiskt beslut. Habiliteringsersättningen till personer med 


funktionsnedsättning för deltagande i daglig verksamhet är skattefri. 


 


För jan-mars 2022 har utbetalningar gjorts enligt nedan: 


 


                                                 Jan                Feb               Mar 


Personer:                                  74                  70                 72 


Belopp:                                              88 781           96 404        117 854 


Timmar:                                               3 994             4 382            5 450 


 


Budgeterade kostnader för 2021 var 1 800 000 kronor och kommunen erhöll 


768 000 kronor i statsbidrag. Omsorgsförvaltningen har budgeterat för 


samma belopp 2022 med samma summa statsbidrag inräknad. I dagsläget 


finns inget beslut om statligt bidrag för 2023.  


 


I medborgarförslaget finns en uträkning gjord på 84 personer, så många är 


inskrivna i daglig verksamhet i Ljusdals kommun. De som tagit del av 


habiliteringsersättningen är under jan-mars 2022 färre. Det finns idag cirka 


85 personer som har ett beslut om daglig verksamhet i Ljusdals kommun och 


för jan-mars var det cirka 70 personer som fick ersättning utbetald.         


 


Om statsbidraget i den omfattning som är idag betalas ut fortsättningsvis kan 


habiliteringsersättningen höjas eller räknas om så att den betalas ut i fler 


timmar.     


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska bifallas 


såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd habiliterings-


ersättning. 


 


I sitt övervägande skriver hon att förslagsställaren vill att habiliterings-


ersättningen ska höjas för att öka motivationen för det arbete som utförs. 


 


Alla som vistas på daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning, 


antingen hel eller halv dag. Storleken på ersättningen beslutas av kommunen.  


 


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till att utreda möjligheten om höjd 


ersättning. 
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Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 


bifalles såtillvida att omsorgsnämnden utreder möjligheten till höjd 


habiliteringsersättning.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 161 


Arbetsutskottets protokoll 8 juni 2022, § 97 


Förslag till beslut 24 maj 2022 


Yttrande från omsorgsnämnden 3 maj 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 153 


Medborgarförslag 1 oktober 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för verkställande 


Förslagsställaren 
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§ 110 Dnr 00007/2022  


Medborgarförslag om att Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med 
skylt med information om Åkerslunds återvinnings-
central. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget anses besvarat.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande kompletteringar med skyltar på 


Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) anläggningar har inlämnats 


till kommun-fullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver:  


 


"Jag föreslår att Ljusdals kommun kompletterar FTI-anläggningar inom 


kommunen med en skylt där det informeras om Åkerslunds återvinnings-


central, kanske med karta och bilder på vad som kan tänkas ska återvinnas på 


Åkerslund. Detta för att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och 


motverka nedskräpning på anläggningarna”. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022, § 12 att skicka 


medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till Ljusdal 


Energi. 


 


Ljusdal Energi skriver i sitt yttrande att återvinningsstationerna är FTI:s 


anläggningar och bolaget har ingen påverkan på vad som skyltas där. Det 


man kan notera är att Återvinningsstationerna är tydligt märka med vad man 


ska lägga i respektive behållare och det framgår att det endast ska läggas 


förpackningar i behållarna.  


 


Ljusdal Energi tror dock inte att skyltning om Återvinningscentralen på 


Åkerslund kommer att korrigera de som lämnar ”fel” material på FTI:s 


anläggningar. Ljusdal Energi arbetar vidare med information till allmänheten 


om vikten av återvinning och återbruk.  
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Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att 


återvinningsstationerna är FTI:s anläggningar och Ljusdal Energi inte har 


någon påverkan på vad som skyltas där. 


 


Stationerna är tydligt märkta med vad man ska lägga i respektive behållare.  


 


Ljusdal Energi arbetar aktivt med information till allmänheten om vikten av 


återvinning och återbruk.  


 


Därmed föreslår ordföranden att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.   


 


Arbetsutskottet och kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska 


anses vara besvarat. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 162 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 117 


Förslag till beslut 10 augusti 2022 


Yttrande från Ljusdal Energi 5 april 2022 


Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 12 


Medborgarförslag 10 januari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


 


Sören Görgård (C): Bifall till medborgarförslaget.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena mot varandra. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands förslag.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 
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§ 111 Dnr 00228/2022  


Taxor gällande Riktlinjer för grävning i gator, parker 
och annan allmän mark 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ersättningsnivåer (taxor) fastställs enligt bilaga.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett  


normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker  


mot förskrifter med mera som inte finns idag. 


 


Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten i kommunal mark får  


ske är oerhört viktigt för att minimera de skador och kostnader som varje  


enskilt ingrepp medför i de allmänna anläggningarna. 


 


Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild  


anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring  


hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 


 


Ersättningsnivåerna enligt bilaga 1, är satta utifrån 2022 års prisnivå.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 149 


Samhällsservicenämndens ordförandes beslut 31 augusti 2022 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 


Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 


Yrkanden 


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


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


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


Akt 


Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 112 Dnr 00048/2022  


Antagande av förbundsordning för Samordnings-
förbund Gävleborg 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 


 Gävleborg fastställs.  


Sammanfattning av ärendet 


Samordningsförbundet Gävleborg har till medlemmarna, efter en 


remissomgång, skickat ut en reviderad förbundsordning för fastställande.  


 


Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att revideringen är rimlig och ställer 


sig positiv till förslaget. Mot denna bakgrund föreslår 


kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 


fastställa upprättat förslag till reviderad bolagsordning för 


Samordningsförbund Gävleborg.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 8 september 2022, § 153 


Arbetsutskottets protokoll 25 augusti 2022, § 108 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 10 augusti 2022 


Information med bilagor inför beslut 6 juli 2022 


Kommunstyrelsens protokoll 9 juni 2022, § 136 


Yrkanden 


Ove Schönning (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ove Schönnings 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samordningsförbund Gävleborg 
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§ 113 Dnr 00269/2022  


Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till 
kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) 
gällande renovering av Färila skola. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Jonas Rask Samuelsson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande Marit Holmstrand (S) gällande renovering av Färila skola.  


 


I interpellationen skriver han: 


 


"I april 2021 fattade utbildningsnämnden beslut om att prioritera renovering 


av Färila skola och översände detta beslut till kommunstyrelsen. Sen dess har 


frågan stötts och blötts bakom kulisserna men inga förslag har presenterats. 


 


I januari 2022 pressar du i din roll som kommunstyrelsen ordförande via e-


post på för att utbildningsnämnden ska göra en utredning om ett gemensamt 


högstadium i kommunen.  Och du förmanar oss i oppositionen att inte 


debattera frågan förrän den är utredd. Den gången lyckades vi stoppa 


utredningen i utbildningsnämnden.  


 


Vid kommunfullmäktige i juni där vi debatterade både budget men också 1,4 


miljoner kronor för projektering av fotbollshall diskuterades även Färila 


skola och behoven av dess investeringar.  


 


På kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september stödjer du att 2,8 


miljoner kronor satsas på att utreda en skridsko- och aktivitetshall trots att 


flera andra yrkanden inkommer. Till exempel verkar lokaliseringar vara 


oklart samt vad projekteringspengar egentligen ska användas till.  


 


Nu nästan tre månader efter debatterna i kommunfullmäktige står det klart 


att ingenting har skett och inga nya underlag finns framtagna inför de 


budgetbeslut som kommunfullmäktige ska ta. Inga pengar har satsats och 


inte utredningar är gjorda. Kommunfullmäktige kan inte heller fatta några 
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underbyggda nya beslut om att påbörja de nödvändiga renoveringarna 


eftersom att inget har arbete har utförts." 


 


Jonas Rask Samuelsson ställer följande fråga: 


 


- Anser du att du har något ansvar som kommunstyrelsens ordförande för att 


säkerställa att Färila skola blir renoverad? Vilket? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på 


interpellationen: 


 


"Kommunstyrelsens ordförande har ett politiskt uppdrag som b la innebär 


ansvar för att ärenden lyfts till beslut i kommunstyrelsen. Det ska ske när 


ärenden är färdigutredda och när det finns  underlag för politiken att ta 


ställning till. Då ska beslut fattas.  


Underlagen när det gäller Färila skola har inte varit färdiga för beslut. Därför 


föreslås en förstudie nu som ska identifiera vad som behöver göras. 


 


Jag anser inte att det är ett misslyckande. I förslag till beslut till 


arbetsutskottet den 27 september finns förslag till beslut som parterna 


kommit överens om. Det krävs en förstudie för att veta hur behoven ser ut 


och vad som behöver göras utifrån det. För att få en effektiv och utvecklad 


skola när det gäller lärmiljö, organisation, arbetssätt, arbetsmiljö och 


ekonomi som ska fungera i många år, krävs ett ordentligt underlag över hur 


dagens utmaningar ska klaras av men även de utmaningar som finns inför 


framtiden. 


 


Det är inget misslyckande. Vi vill inte ha något fort och fel arbete utan en väl 


genomförd förstudie där både personal, föräldrar och elever ska vara 


delaktiga. Därför föreslår vi att ett extern processtöd ska anlitas. 


   


Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september. 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Jonas Rask Samuelsson (C), 


Marit Holmstrand (S), Kristoffer Kavallin (MP) och Fredrik Röjd (LB).  


Beslutsunderlag 


Svar på interpellation 


Interpellation 
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Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 114 Dnr 00288/2022  


Medborgarförslag med önskemål om mer förebyggande 
arbete mot barnvåldtäkter och misshandel 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om mer förebyggande arbete mot 


barnvåldtäkter och misshandel har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Jag skulle vilja att ni ska ta upp hur ni kan se över hur ni i kommunen 


jobbar mot att barn utsätts för våldtäkt. Pedofiler finns överallt, barn blir 


traumatiserade och skadade för livet. Vissa så djupt att de väljer att avsluta 


sitt liv. 


 


Även att ni kanske kan påverka uppåt, alla barn och kvinnor som blir utsatta 


för misshandel 


hemma. Som det är nu så kan varken polis eller socialtjänst göra något för 


våra utsatta barn förrän skadan är skedd. 


 


Inte förrän barnet har blivit utsatt av en pedofil kan barnet få hjälp , det är 


helt fel. 


 


Finns det styrkta uppgifter om att en viss person är pedofil måste åtgärder 


sättas in för att 


motverka att han/hon ger sig på våra barn. Eller på annat sätt skydda 


barnen."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 
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Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 115 Dnr 00293/2022  


Medborgarförslag med önskemål om en ny 
befolkningsprognos 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om en ny befolkningsprognos har 


inlämnats till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver att den befolkningsprognos som visar behov av 


platser på särskilt boende är från 22 mars 2022. Den är, vad som kan utläsas, 


baserad på ett tidigare antagande beträffande behov av plats på Säbo relaterat 


till ålder (80+ samt 85+). Prognosen baseras på nuvarande folkmängd. Som 


referens har tiden 2019-2023 använts. Prognosen bygger på hela Ljusdals 


kommun och redovisar att behovet av nyproduktion uppstår tidigast 2027. 


 


Den aktuella demografiska utvecklingen i Ljusdals kommun skiljer sig från 


snittet i Sverige, som utgör mallen för demografiutvecklingen. Folk blir 


äldre, men även friskare, vilket bör beaktas vid framtagande av en ny 


prognos. Kommunen har tagit beslutet att år 2030 ska invånarantalet vara 20 


000, d v s en ökning med drygt 1 000 individer. Tidsperioden bör delas upp 


med delmål och avstämningspunkter. Den säboutredning som nu har 


föreslagits  avser en ersättning för Östernäs. Prognosen enligt ovan avser 


hela kommunen. Vilka konkreta slutsatser kan dras? 


 


Av det ovan relaterade ska en ny analys genomföras för hela kommunen, 


baserad på aktuell och framtida situation. Eventuella förändringar som  


påkallas i verksamheten ska dokumenteras. Alla tidigare beslut, baserade på 


föråldrade prognoser ska raderas och ge plats för dagens och framtidens 


situation. Eventuella nya åtgärder ska vidtas (verksamhetsförändringar, 


ombyggnader, nybyggnader etc) där behov uppstår. Nya prognoser och 


utredningar ska gälla hela kommunen, inte enbart Ljusdal som tätort.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 
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Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för beslut 


Förslagsställaren 
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§ 116 Dnr 00194/2022  


Medborgarförslag med önskemål om höjd 
friskvårdsersättning för kommunanställda 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om höjd friskvårdsersättning för 


kommunanställda har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Vi som är anställda i kommunen får 1 200 kronor per år i friskvårds-


ersättning. Denna summa har inte ändrats på över tio år. Detta känns väldigt 


orättvist då ni själva höjer era ersättningar som till exempel era arvoden. Så 


mitt förslag är att friskvårdsersättningen höjs till 5 000 kronor per år. 


Likadant som AB Ljusdalshem har för sina anställda."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 117 Dnr 00195/2022  


Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri har inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Jag tycker verkligen att ni borde se till att det ordnas en egen kommunal 


tvätt här i Ljusdal för alla textilier såsom gardiner och dukar. Dessa ska 


tvättas en gång per år och vi har många fastigheter och skolor som detta ska 


göras i. Så som det är nu åker det som ska tvättas långväga och påverkar 


både vår ekonomi samt miljön i transporterna. Och i slutändan blir det 


egentligen billigare att köpa nytt. 


 


Signalen skötte detta förut men det plockades bort och det är synd då det 


också skapades arbetstillfällen. 


 


Ordna fram en bra lokal så skapar det bra mycket i besparingar. 


Arbetsmarknadsenheten skulle kunna åka runt och hämta och lämna tvätt."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 118 Dnr 00199/2022  


Medborgarförslag med önskemål om inrättande av 
ungdomsråd 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om inrättande av ungdomsråd har 


inkommit. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Kommunalt ungdomsråd, där ungdomar skulle ha möjlighet att regelbundet 


samlas för att diskutera och framföra idéer och förslag angående kommunala 


intressen. 


 


Rådet skulle vara mycket gynnsamt till att öka ungdomars involvering och 


därmed intresse för politik. Detta skulle kunna genomföras genom att 


marknadsföra idén via bibliotekets sociala media för att finna och notera 


intresse. Sedan skulle en tid för första möte kunna bestämmas och planeras. 


Jag skulle gärna volontera för att vara ordförande eller sekreterare."  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 119 Dnr 00243/2022  


Medborgarförslag med önskemål om 
informationsskärmar vid infarterna till Ljusdals tätort 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om informationsskärmar vid infarterna 


till Ljusdals kommun har inkommit. 


 


Förslagsställaren tycker att Ljusdal bör ha informationsskärmar vid 


infarterna mot köpingen, likt de som Hudiksvall har.  


 


I nuläget finns där en bild som sällan byts, det ger ett intryck av att inget 


händer i kommunen.  


 


Med informationsskärmar kan kommuninvånare och turister få reda på vad 


som händer i kommunen den dagen, den veckan eller kommande 


evenemang.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS för beslut 
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§ 120 Dnr 00249/2022  


Medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten 
vid Kolsvedjaberget/Kolsvedjastugan 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten vid 


Kolsvedjaberget/ Kolsvedjastugan har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver att "det är mycket folk och djur som rör sig i och 


runt Kolsvedjaberget. När man träffas där och samtalar om hur bra och fin 


terräng det finns runt detta berg återkommer alltid detta med vatten." 


 


Förslagsställaren vill att det anordnas en plats vid Kolsvedjastugan där 


möjligheten att ta vatten finns. Det kan vara en manuell s k gårdspump eller 


liknande. Den möjligheten saknas i dagsläget. 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 
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§ 121 Dnr 00256/2022  


Medborgarförslag om att starta upp en Säbo-utredning 
istället för en Säbo-beredning 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att starta upp en Säbo-utredning istället för en 


Säbo-beredning har inkommit till kommunfullmäktige.  


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"En Säbo-beredning, rörande ett, som förmodas alternativ B till Östernäs ska 


sjösättas.  


-  Vilka ingår i beredningen? 


-  Vilka kriterier gäller? 


-  Hur är tidsaspekten? 


-  Kommer medborgarna att informeras innan beslut? 


 


Istället för en Säbo-beredning bör en Säbo-utredning gällande hela Ljusdals 


kommun startas upp. Utredningen ska omfatta: 


-  Ljusdals kommuns demografi i nutid och i framtid 


-  Demografiutredningen ska hänsyn till kommande befolkningsutveckling 


-  Eventuella nybyggnationer, ombyggnationer eller förändringar i 


 vårdprocessen ska baseras på utredningen. 


-  En utredning ska bemannas av, förutom berörd personal och experter, 


 representanter för medborgarna. 


-  Utredningen ska vara verksamhetsrelaterad, d v s nuvarande och 


 kommande tekniker ska hänsynstagas. 


-  Eventuella förändringar i verksamheten ska utföras där så påkallas.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


62(65) 


Datum 


2022-09-26 
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Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till omsorgsnämnden 


för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för beslut 


Förslagsställaren 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


63(65) 


Datum 


2022-09-26 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 122 Dnr 00266/2022  


Medborgarförslag med önskemål om carport för 
hemtjänstens bilar i Los 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om carport för hemtjänstens bilar i Los 


har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver: 


 


"Vi har en hemtjänst här i Los som vi ska vara stolta över, de åker ut i ur och 


skur dygnet runt året om till sina brukare och är alltid glada och trevliga! 


 


Deras bilar står ute i väder och vind och personalen måste skotta fram dem 


på vintern. 


 


Jag tycker att de är så värda en carport för sina bilar som är stationerade på 


Furugården. Det är också en arbetsmiljöfråga. 


 


Så mitt förslag är att kommunen bygger carport åt hemtjänstens bilar i Los.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


64(65) 


Datum 


2022-09-26 
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§ 123 Dnr 00277/2022  


Medborgarförslag om läromedel till högstadiet i 
Ljusdals kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål läromedel till högstadiet i Ljusdals 


kommun har inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige beslutar att ge ett riktat bidrag 


på 2 miljoner kronor som viks för läroböcker till högstadiet (årskurs 7-9) och 


fördelas utifrån elevantal till samtliga kommunala högstadieskolor i 


kommunen.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag 


Propositionsordning 


Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen 


för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förslagsställaren 


KS beredning 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


65(65) 


Datum 


2022-09-26 
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§ 124 Dnr 00292/2022  


Avsägelse från Ramin Maihanparast (V) gällande 
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ramin Maihanparast (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 ersättare i kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Ramin Maihanparast (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ramin Maihanparast 


Förtroendemannaregister 


Länsstyrelsen 


 







