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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 28 mars 2022 klockan 18:00-19:00 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Ulf Nyman (-), 1:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) 

Maria Molin (M) 

Lars Molin (M) 

Pernilla Färlin (M) 

Kjell Israelsson (M) tjg ersättare istället för Jonas Wallgren Nordlander (M) 

Hanna Görgård (C) 

Sören Görgård (C) 

Solange Nordh (C) 

William Våhlberg (C) 

Jonas Rask Samuelsson (C) 

Anna-Karin Zachrisson (C) tjg ersättare istället för William Våhlberg (C) 

Harald Noréus (L) 

Bertil Skoog (L) tjg ersättare istället för Maud Jonsson (L) 

Stina  Michelson (S) 

Marit Holmstrand (S) 

Per Gunnar Larsson (S) 

Jenny Breslin (S) 

Ove Schönning (S) 

Iréne Jonsson (S) 

Maria Fernmalm (S) 

Gunnar Eriksson (S) 

Kjell Nilsson (S) tjg ersättare istället för Jonny Svensson (S) 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare istället för Tommy Borg (S) 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare istället för Ann Eriksson (S) 

Lennart Canskog (S) tjg ersättare istället för Nouh Baravi (S) 

Yvonne Oscarsson (V) 

Oscar Löfgren (V) 

Ingela Gustavsson (V) 

Kristoffer Hansson (-) 

Lena Svahn (-) 

Per Andersson (SD) 

Jens Furuskog (SD) 

Sven Persson (SD) 

Lars G Eriksson (SD) 

Magnus Nyholm (SD) 

Fredrik Röjd (LB) 

Jonny Mill (LB) 

Marie-Louise Hellström (LB) 
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 Ersättare 

Kristoffer Kavallin (MP) 

 

Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 

Kommunchef Nicklas Bremefors § 35 

Administrativ chef Karin Höglund 

Justerare Per-Gunnar Larsson (S) och Jens Furuskog (SD) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-03-31 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 35-45 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Per-Gunnar Larsson och Jens Furuskog   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum för anslags upprättande 2022-03-31 

Datum för anslags nedtagande 2022-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

 Karin Höglund  

 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-28
(Signerat, SHA-256 AEDCB623C534FCFBD163B0050B31AC2727D3E68B203BDBA5383EC4C33B3F7AE4)

Sida 3 av 22



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

4(21) 

Datum 

2022-03-28 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 mars 2022. Kungörelsen 

har ställts till varje ledamot och ersättare 18 mars 2022 i enlighet med kommunfull-

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

kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 

avsägelser och motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen har utsett Magnus Nyholm (SD) till ledamot i 

kommunfullmäktige och Erik Nygren (M) till ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Pernilla Färlin (M) frågar hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till att kommunen 

ska arbeta för att det satsas pengar på vårt Närsjukhus utifrån ett civilförsvarsperspektiv? 

 

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 

 

Marie-Louise Hellström (LB) frågar vad det innebär för det kommunala pensionärsrådet 

och rådet för funktionshinderfrågor att Sören Görgård (C) nu valts till ordförande för 

pensionärsrådet. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
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Innehållsförteckning 

§ 35 Dnr 00090/2022 
Information om kommunens hantering av Ukraina-krisen .................................... 6 

§ 36 Dnr 00068/2022 
Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande uppdraget som 
ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden ................................................. 8 

§ 37 Dnr 00064/2022 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf Nyman (C) ........................ 9 

§ 38 Dnr 00360/2018 
Ämbarbo förskola .............................................................................................. 10 

§ 39 Dnr 00439/2020 
Serviceplan 2022-2026 ..................................................................................... 12 

§ 40 Dnr 00284/2021 
Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av benämningen 
brukare. Svar .................................................................................................... 14 

§ 41 Dnr 00067/2022 
Motion från Jonny Mill (LB) m. fl. gällande implementering av FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ................. 17 

§ 42 Dnr 00083/2022 
Medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs .......................... 18 

§ 43 Dnr 00092/2022 
Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och cykelväg mellan 
Sjöbo och Ljusdals centrum .............................................................................. 19 

§ 44 Dnr 00089/2022 
Avsägelse från Ulf Nyman (-) gällande uppdraget som ersättare i 
Världsarvsrådet ................................................................................................. 20 

§ 45 Dnr 00095/2022 
Avsägelse från Ulf Nyman (-) från uppdraget som vice ordförande i 
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§ 35 Dnr 00090/2022  

Information om kommunens hantering av Ukraina-
krisen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om kommunens hantering av 

Ukraina-krisen: 

 

 Kommunen har identifierat 14 områden som behöver analyseras 

vidare, exempelvis flyktingmottagande, cyberattacker och 

desinformation. Övergripande över 14 grupper arbetas med 

information. Ansvariga inom varje grupp ingår tillsammans i en 

krisberedskapsgrupp som leds av kommunchefen. 

 

 Nästan 3,9 miljoner människor är på flykt från Ukraina. 25 000 har 

tagit sig till Sverige och registrerat sig hos Migrationsverket. Det 

finns säkert ett stort antal som inte registrerat sig och dessa lyder inte 

under massflyktsdirektivet.  

 

 Gävleborg är inte prioriterat län. Närmaste område är i Sundsvall.  

 

 Länsstyrelsen har inventerat hur många  boenden som finns i 

respektive kommun. Ljusdal kan med relativt kort varsel ta emot 190 

personer. Om man har registrerat sig har man rätt till skolgång, man 

har en månad på sig att ordna det. Hur många kan komma till 

Ljusdal? Mellan 5 och 500. Kommunen är förberedd så långt det går. 

 

 En tjänsteperson arbetar på heltid som flyktingsamordnare.  

 

 Gällande cyberattacker - kan hända och är en utökad varning. En 

tjänsteperson 50% med cybersäkerhet. 

 

 Desinformation, alla anställda kommer att få utbildning. En mer 

utförlig utbildning kommer att genomföras för alla som arbetar i 

krisinformationsgrupper.   
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 Ekonomi, hur påverkar det oss? Vi vet ännu inte vilket 

ersättningssystem som ska råda. SKR har tagit fram en modell som 

de skickat till regeringen, men inget svar har getts. Kostnader 

kopplade till Ukraina särredovisas på ett driftprojekt. Nedlagd tid 

särredovisas av var och en för att kunna redovisas vid en eventuell 

kostnadstäckning från staten. 

 

 Ökade kostnader för drivmedel och livsmedel kan medföra 

svårigheter att följa budget. 

 

 Kommunen har en e-tjänst där man kan anmäla sig som frivillig. 200 

personer har anmält sig och även blivit som har kontaktade. På 

hemsidan läggs information ut kontinuerligt. 

 

 En inventering har gjorts över vilka språkkunskaper som finns. Det 

finns människor som pratar ryska och ukrainska.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 36 Dnr 00068/2022  

Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 

 

2. Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

arbetsmarknads- och socialnämnden. 

 

Ordföranden frågar om Lars G Eriksson kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Förtroendemannaregister 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Löneenheten 

Kommunkansliet 
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§ 37 Dnr 00064/2022  

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf 
Nyman (C) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Elisabet Thorén (C) väljs till ny ersättare. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har entledigat Ulf Nyman (C) från hans uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Fyllnadsval ska därför göras.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 32 

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Elisabet Thorén (C) väljs till ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valda 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Kommunkansliet 
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§ 38 Dnr 00360/2018  

Ämbarbo förskola 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Ytterligare 4 851 000 kronor anslås till utbyggnad och ombyggnad av 

 Gläntans förskola i Ämbarbo. Total investeringsbudget för projektet är 38 

 286 000 kronor. 

 

2.  Tidigare beslut om lånefinansiering med maximalt 33 435 000 kronor 

 utökas till 38 286 000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020 om investering i 

utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola i Ämbarbo.  

 

Bygglovet för nya Ämbarbo skola överklagades. Överklagandeprocessen 

avslutades 19 november 2021 då mark- och miljödomstolen avskrev 

överklagandet vilket innebär att beslutet om bygglov står fast. 

 

Dock har det första antagna anbudet förfallit eftersom det har gått en längre 

tid sedan det antogs. Den nya upphandlingen är till en högre kostnad varför 

tilläggsbeslut om finansiering behövs med 4 851 000 kr. Den årliga 

driftskostnaden blir något fördyrad men fortsatt lönsam. Till lönsamheten 

ska också adderas  övriga positiva effekter.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 42 

Tjänsteskrivelse 22 februari 2022 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 19 

Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 73 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utbildningsnämnden  

Ekonomienheten  

Fastighetschefen  
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§ 39 Dnr 00439/2020  

Serviceplan 2022-2026 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Förslag till serviceplan antas.  

 

2. Befintlig varuförsörjningsplan, antagen 2012, upphör att gälla.          

Sammanfattning av ärendet 

En serviceplan beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell 

service i hela kommunen, bland annat genom uppdrag till butiker på 

glesbygden att utgöra servicepunkter och ansvara för varuleveranser till 

invånare med särskilda behov. En aktuell kommunal serviceplan behövs för 

den regionala planeringen och är en förutsättning för regionens stöd till 

butiker i glesbygd. 

 

Serviceplanen bör ses över årligen och revideras vid behov när 

förutsättningarna förändras.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 44 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 15 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 

Utkast Serviceplan 2022-2030, 16 februari 2022 

Presentation 16 februari 2022 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredrik Röjd (LB): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 

vidare utredning. 

 

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

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Fredrik Röjds 

yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 

detta.  

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, Nej-röst för att 

återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 29 Ja-röster mot 10 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 

Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Irene Jonsson (S), 

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

Backman (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Kennet Hedman (M), Maria 

Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M), Hanna 

Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (-), Jonas Rask- Samuelsson 

(C), Anna-Karin Zachrisson (C), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), 

Ingela Gustavsson (V), Kristoffer Hansson (-) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 

 

Harald Noréus (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 

Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), 

Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och Magnus Nyholm (SD) röstar 

Nej. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Reservationer 

Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per 

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

(SD) och Magnus Nyholm (SD) reserverar sig mot beslutet att inte 

återremittera ärendet.  

 

Beslutsexpediering: Akt, KSF för verkställande (ESHU) 
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§ 40 Dnr 00284/2021  

Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 
benämningen brukare. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.      

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har inkommit med en motion om att ändra benäm-

ningen brukare. Hon skriver att brukare är en förnedrande benämning på 

personer, som under många år arbetat, betalat skatt och i övrigt medverkat i 

samhället. Hon skriver vidare att  

 

”Socialstyrelsen skriver att termen brukare står för alla som får individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten. Då är det inte lämpligt att kalla 

någon brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det 

kan uppfattas som en sorts avståndstagande. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar hellre att man säger: 

Person med omsorg: ”Den äldre” eller ”Mottagande av äldreomsorg” 

Person men hemtjänst: ”Mottagare av hemtjänst” 

Person på korttidsboende: ”Gäst på korttidsboende” 

Person på boende: ”Hyresgäst” 

 

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdena 

vård och omsorg.”  

      

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 28 september 2021 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. I sitt yttrande skriver 

nämnden att man idag använder sig av båda begreppen kund och brukare.  

Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 

alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 

typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 

man avser en särskild grupp eller individ.  
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Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  

Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 

innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 

något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 

socialtjänsten inte har möjlighet att göra.  

 

Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 

är lämpliga att använda:  

• Arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 

 verksamhet enligt LSS).  

• Deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 

 dagverksamhet genom socialnämnden).  

• Den äldre eller mottagare av äldreomsorg (för den som beviljats insatser 

 via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet).  

• Gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 

 korttidsvistelse enligt SoL eller LSS). 

• Hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag).  

• Mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 

 bistånd enligt SoL).  

• Mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL).  

• Mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 

 SoL).  

• Person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 

 enligt SoL eller LSS).  

• Person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 

 kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS).    

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

yttrande skriver hon att Socialstyrelsen avråder från att använda orden kund 

och brukare om individer som har insatser inom omsorg och socialtjänst. 

Socialstyrelsen har tagit fram exempel på beskrivande uttryck som är 

lämpliga att använda.  

 

Motionären anser att Ljusdals kommun ska följa Socialstyrelsens 

rekommendationer på terminologin inom fackområden vård och omsorg.  

 

Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen gällande ändring av 

benämning inom omsorgen och föreslår att motionen ska bifallas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 49 

Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 18 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 februari 2022 

Omsorgsnämndens yttrande 26 januari 2022 

Motion 9 augusti 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för verkställande 

Motionären  
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§ 41 Dnr 00067/2022  

Motion från Jonny Mill (LB) m. fl. gällande 
implementering av FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 

angående implementering av FN-konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. 

 

I motionen skriver de att "Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden till FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stat, 

region och kommun har ett gemensamt ansvar att följa denna. 2013 antog 

kommunfullmäktige “policy för funktionshinderfrågor”, d v s en handbok 

om ovannämnda konvention." 

 

För att säkerställa att kommunens styrdokument synliggör rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, yrkar motionärerna att FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning implementeras i likhet 

med Barnkonventionen, d v s genom revidering av styrdokument, handlings-

plan, checklista och utbildningsinsatser för samtliga berörda tjänstepersoner 

och politiker. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  
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§ 42 Dnr 00083/2022  

Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 

inkommit till kommunfullmäktige. 

 

Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 

och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 

superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 

finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 

kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 

bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 43 Dnr 00092/2022  

Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång -och cykelväg 

mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  

 

Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC- väg anrättas 

från i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer 

som cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns 

någon godtagbar säker vägren. 

 

Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 

väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 

saken beträffande nödvändiga åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Motion 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 

beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 00089/2022  

Avsägelse från Ulf Nyman (-) gällande uppdraget som 
ersättare i Världsarvsrådet 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ulf Nyman (-) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Världsarvsrådet.  

 

Ordföranden frågar om avsägelse kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Världsarvsrådet 

Förtroendemannaregister 
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§ 45 Dnr 00095/2022  

Avsägelse från Ulf Nyman (-) från uppdraget som vice 
ordförande i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ulf Nyman (-) beviljas entledigande från sitt uppdrag om vice ordförande 

 i kommunfullmäktige.  

 

2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Nyman (-) har begärt entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande 

i kommunfullmäktige.  

 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan  beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten  
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 Ersättare 


Kristoffer Kavallin (MP) 


 


Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) 


Kommunchef Nicklas Bremefors § 35 


Administrativ chef Karin Höglund 


Justerare Per-Gunnar Larsson (S) och Jens Furuskog (SD) 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 mars 2022. Kungörelsen 


har ställts till varje ledamot och ersättare 18 mars 2022 i enlighet med kommunfull-


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


kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda 


avsägelser och motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordföranden meddelar att Länsstyrelsen har utsett Magnus Nyholm (SD) till ledamot i 


kommunfullmäktige och Erik Nygren (M) till ersättare i kommunfullmäktige. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Pernilla Färlin (M) frågar hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till att kommunen 


ska arbeta för att det satsas pengar på vårt Närsjukhus utifrån ett civilförsvarsperspektiv? 


 


Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. 


 


Marie-Louise Hellström (LB) frågar vad det innebär för det kommunala pensionärsrådet 


och rådet för funktionshinderfrågor att Sören Görgård (C) nu valts till ordförande för 


pensionärsrådet. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan.
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§ 35 Dnr 00090/2022  


Information om kommunens hantering av Ukraina-
krisen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om kommunens hantering av 


Ukraina-krisen: 


 


 Kommunen har identifierat 14 områden som behöver analyseras 


vidare, exempelvis flyktingmottagande, cyberattacker och 


desinformation. Övergripande över 14 grupper arbetas med 


information. Ansvariga inom varje grupp ingår tillsammans i en 


krisberedskapsgrupp som leds av kommunchefen. 


 


 Nästan 3,9 miljoner människor är på flykt från Ukraina. 25 000 har 


tagit sig till Sverige och registrerat sig hos Migrationsverket. Det 


finns säkert ett stort antal som inte registrerat sig och dessa lyder inte 


under massflyktsdirektivet.  


 


 Gävleborg är inte prioriterat län. Närmaste område är i Sundsvall.  


 


 Länsstyrelsen har inventerat hur många  boenden som finns i 


respektive kommun. Ljusdal kan med relativt kort varsel ta emot 190 


personer. Om man har registrerat sig har man rätt till skolgång, man 


har en månad på sig att ordna det. Hur många kan komma till 


Ljusdal? Mellan 5 och 500. Kommunen är förberedd så långt det går. 


 


 En tjänsteperson arbetar på heltid som flyktingsamordnare.  


 


 Gällande cyberattacker - kan hända och är en utökad varning. En 


tjänsteperson 50% med cybersäkerhet. 


 


 Desinformation, alla anställda kommer att få utbildning. En mer 


utförlig utbildning kommer att genomföras för alla som arbetar i 


krisinformationsgrupper.   
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 Ekonomi, hur påverkar det oss? Vi vet ännu inte vilket 


ersättningssystem som ska råda. SKR har tagit fram en modell som 


de skickat till regeringen, men inget svar har getts. Kostnader 


kopplade till Ukraina särredovisas på ett driftprojekt. Nedlagd tid 


särredovisas av var och en för att kunna redovisas vid en eventuell 


kostnadstäckning från staten. 


 


 Ökade kostnader för drivmedel och livsmedel kan medföra 


svårigheter att följa budget. 


 


 Kommunen har en e-tjänst där man kan anmäla sig som frivillig. 200 


personer har anmält sig och även blivit som har kontaktade. På 


hemsidan läggs information ut kontinuerligt. 


 


 En inventering har gjorts över vilka språkkunskaper som finns. Det 


finns människor som pratar ryska och ukrainska.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 36 Dnr 00068/2022  


Avsägelse från Lars G Eriksson (SD) gällande 
uppdraget som ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lars G Eriksson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag. 


 


2. Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 


arbetsmarknads- och socialnämnden. 


 


Ordföranden frågar om Lars G Eriksson kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse 


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Henrik Carlström (SD) väljs till ny ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars G Erikssons 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Förtroendemannaregister 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Löneenheten 


Kommunkansliet 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


9(21) 


Datum 


2022-03-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 37 Dnr 00064/2022  


Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Ulf 
Nyman (C) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Elisabet Thorén (C) väljs till ny ersättare. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige har entledigat Ulf Nyman (C) från hans uppdrag som 


ersättare i kommunstyrelsen. 


 


Fyllnadsval ska därför göras.  


Beslutsunderlag 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 32 


Yrkanden 


Solange Nordh (C): Elisabet Thorén (C) väljs till ersättare.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Solange Nordhs 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valda 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


Kommunkansliet 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


10(21) 


Datum 


2022-03-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 38 Dnr 00360/2018  


Ämbarbo förskola 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Ytterligare 4 851 000 kronor anslås till utbyggnad och ombyggnad av 


 Gläntans förskola i Ämbarbo. Total investeringsbudget för projektet är 38 


 286 000 kronor. 


 


2.  Tidigare beslut om lånefinansiering med maximalt 33 435 000 kronor 


 utökas till 38 286 000 kronor.            


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020 om investering i 


utbyggnad och ombyggnad av Gläntans förskola i Ämbarbo.  


 


Bygglovet för nya Ämbarbo skola överklagades. Överklagandeprocessen 


avslutades 19 november 2021 då mark- och miljödomstolen avskrev 


överklagandet vilket innebär att beslutet om bygglov står fast. 


 


Dock har det första antagna anbudet förfallit eftersom det har gått en längre 


tid sedan det antogs. Den nya upphandlingen är till en högre kostnad varför 


tilläggsbeslut om finansiering behövs med 4 851 000 kr. Den årliga 


driftskostnaden blir något fördyrad men fortsatt lönsam. Till lönsamheten 


ska också adderas  övriga positiva effekter.       


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 42 


Tjänsteskrivelse 22 februari 2022 


Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 19 


Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2020, § 73 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  
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PROTOKOLL 


Sida 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Utbildningsnämnden  


Ekonomienheten  


Fastighetschefen  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


12(21) 


Datum 


2022-03-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 39 Dnr 00439/2020  


Serviceplan 2022-2026 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Förslag till serviceplan antas.  


 


2. Befintlig varuförsörjningsplan, antagen 2012, upphör att gälla.          


Sammanfattning av ärendet 


En serviceplan beskriver kommunens insatser för att främja kommersiell 


service i hela kommunen, bland annat genom uppdrag till butiker på 


glesbygden att utgöra servicepunkter och ansvara för varuleveranser till 


invånare med särskilda behov. En aktuell kommunal serviceplan behövs för 


den regionala planeringen och är en förutsättning för regionens stöd till 


butiker i glesbygd. 


 


Serviceplanen bör ses över årligen och revideras vid behov när 


förutsättningarna förändras.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 44 


Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 15 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 16 februari 2022 


Utkast Serviceplan 2022-2030, 16 februari 2022 


Presentation 16 februari 2022 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 


 


Fredrik Röjd (LB): Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 


vidare utredning. 


 


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







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


13(21) 


Datum 


2022-03-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Fredrik Röjds 


yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår 


detta.  


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, Nej-röst för att 


återremittera ärendet. 


Omröstningsresultat 


Med 29 Ja-röster mot 10 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att 


ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 


 


Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Per-Gunnar Larsson (S), Jenny 


Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Irene Jonsson (S), 


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


Backman (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S), Kennet Hedman (M), Maria 


Molin (M), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), Kjell Israelsson (M), Hanna 


Görgård (C), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (-), Jonas Rask- Samuelsson 


(C), Anna-Karin Zachrisson (C), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), 


Ingela Gustavsson (V), Kristoffer Hansson (-) och Lena Svahn (-) röstar Ja. 


 


Harald Noréus (L), Bertil Skoog (L), Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), 


Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), Jens Furuskog (SD), 


Sven Persson (SD), Lars G Eriksson (SD) och Magnus Nyholm (SD) röstar 


Nej. 


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


Reservationer 


Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per 


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


(SD) och Magnus Nyholm (SD) reserverar sig mot beslutet att inte 


återremittera ärendet.  


 


Beslutsexpediering: Akt, KSF för verkställande (ESHU) 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 
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Datum 


2022-03-28 
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§ 40 Dnr 00284/2021  


Motion från Bodil Eriksson (LB) gällande ändring av 
benämningen brukare. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.      


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har inkommit med en motion om att ändra benäm-


ningen brukare. Hon skriver att brukare är en förnedrande benämning på 


personer, som under många år arbetat, betalat skatt och i övrigt medverkat i 


samhället. Hon skriver vidare att  


 


”Socialstyrelsen skriver att termen brukare står för alla som får individuellt 


behovsprövade insatser från socialtjänsten. Då är det inte lämpligt att kalla 


någon brukare när man avser en särskild grupp eller enstaka individer - det 


kan uppfattas som en sorts avståndstagande. 


 


Socialstyrelsen rekommenderar hellre att man säger: 


Person med omsorg: ”Den äldre” eller ”Mottagande av äldreomsorg” 


Person men hemtjänst: ”Mottagare av hemtjänst” 


Person på korttidsboende: ”Gäst på korttidsboende” 


Person på boende: ”Hyresgäst” 


 


Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdena 


vård och omsorg.”  


      


Kommunstyrelsens ordförande remitterade 28 september 2021 motionen till 


kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande. 


 


Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska bifallas. I sitt yttrande skriver 


nämnden att man idag använder sig av båda begreppen kund och brukare.  


Ordet brukare är enligt socialstyrelsen ett samlat begrepp för benämning för 


alla som får en individuellt prövad insats från socialtjänsten oavsett vilken 


typ av insats det är. Det är inte då lämpligt att kalla någon för brukare när 


man avser en särskild grupp eller individ.  







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 
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Socialstyrelsen avråder från att använda ordet kund som ett samlat begrepp.  


Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Att vara kund 


innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika varor och tjänster, 


något som de personer som får individuellt behovsprövade insatser från 


socialtjänsten inte har möjlighet att göra.  


 


Socialstyrelsen har idag tagit fram exempel på mer beskrivande uttryck som 


är lämpliga att använda:  


• Arbetstagare i daglig verksamhet (för den som arbetar i daglig 


 verksamhet enligt LSS).  


• Deltagare i dagverksamhet (för den som fått möjlighet att delta i 


 dagverksamhet genom socialnämnden).  


• Den äldre eller mottagare av äldreomsorg (för den som beviljats insatser 


 via äldreomsorgen, i form av stöd och hjälp i hemmet).  


• Gäst på korttidsboende (för den som har fått en insats i form av 


 korttidsvistelse enligt SoL eller LSS). 


• Hyresgäst (för den som bor på ett boende av något slag).  


• Mottagare av ekonomiskt bistånd (för den som har beviljats ekonomiskt 


 bistånd enligt SoL).  


• Mottagare av hemtjänst (för den som har beviljats hemtjänst enligt SoL).  


• Mottagare av hjälp och vård (för den som beviljats hjälp och vård enligt 


 SoL).  


• Person med ledsagarservice (för den som har beviljats ledsagarservice 


 enligt SoL eller LSS).  


• Person med stöd av kontaktperson (för den som har beviljats stöd av 


 kontaktperson enligt SoL, LVU eller LSS).    


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


yttrande skriver hon att Socialstyrelsen avråder från att använda orden kund 


och brukare om individer som har insatser inom omsorg och socialtjänst. 


Socialstyrelsen har tagit fram exempel på beskrivande uttryck som är 


lämpliga att använda.  


 


Motionären anser att Ljusdals kommun ska följa Socialstyrelsens 


rekommendationer på terminologin inom fackområden vård och omsorg.  


 


Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen gällande ändring av 


benämning inom omsorgen och föreslår att motionen ska bifallas. 


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles. 


 


Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


16(21) 


Datum 


2022-03-28 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 


Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 49 


Arbetsutskottets protokoll 23 februari 2022, § 18 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 8 februari 2022 


Omsorgsnämndens yttrande 26 januari 2022 


Motion 9 augusti 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S) och Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för verkställande 


Motionären  


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


17(21) 


Datum 


2022-03-28 
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§ 41 Dnr 00067/2022  


Motion från Jonny Mill (LB) m. fl. gällande 
implementering av FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) har lämnat en motion 


angående implementering av FN-konventionen om rättigheter för personer 


med funktionsnedsättning. 


 


I motionen skriver de att "Sedan 2009 är Sverige juridiskt bunden till FN:s 


konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stat, 


region och kommun har ett gemensamt ansvar att följa denna. 2013 antog 


kommunfullmäktige “policy för funktionshinderfrågor”, d v s en handbok 


om ovannämnda konvention." 


 


För att säkerställa att kommunens styrdokument synliggör rättigheter för 


personer med funktionsnedsättning, yrkar motionärerna att FN-konventionen 


om rättigheter för personer med funktionsnedsättning implementeras i likhet 


med Barnkonventionen, d v s genom revidering av styrdokument, handlings-


plan, checklista och utbildningsinsatser för samtliga berörda tjänstepersoner 


och politiker. 


Beslutsunderlag 


Motion 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen  
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§ 42 Dnr 00083/2022  


Medborgarförslag med önskemål om basketplan på 
Östernäs 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om basketplan på Östernäs har 


inkommit till kommunfullmäktige. 


 


Förslagsställaren skriver att han och många av hans kompisar spelar basket 


och att de åker till Hudiksvall för att spela. De skulle tycka att det vore 


superkul om de kunde få en basketplan nere vid Östernäs där allting annat 


finns. Det skulle göra att de slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela.  


Beslutsunderlag 


Medborgarförslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till 


kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 


bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen 


Förslagsställaren  
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§ 43 Dnr 00092/2022  


Motion från Lars G Eriksson (SD) gällande gång- och 
cykelväg mellan Sjöbo och Ljusdals centrum 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång -och cykelväg 


mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  


 


Motionärer skriver att det finns ett stort behov av att en GC- väg anrättas 


från i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. 1 dag är det påfallande många personer 


som cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns 


någon godtagbar säker vägren. 


 


Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 


väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 


saken beträffande nödvändiga åtgärder.  


Beslutsunderlag 


Motion 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om motionen kan skickas till kommunstyrelsen för 


beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen  
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§ 44 Dnr 00089/2022  


Avsägelse från Ulf Nyman (-) gällande uppdraget som 
ersättare i Världsarvsrådet 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ulf Nyman (-) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  


 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


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


Världsarvsrådet.  


 


Ordföranden frågar om avsägelse kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


Beslutsunderlag 


Avsägelse      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Världsarvsrådet 


Förtroendemannaregister 
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§ 45 Dnr 00095/2022  


Avsägelse från Ulf Nyman (-) från uppdraget som vice 
ordförande i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ulf Nyman (-) beviljas entledigande från sitt uppdrag om vice ordförande 


 i kommunfullmäktige.  


 


2. Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle.  


Sammanfattning av ärendet 


Ulf Nyman (-) har begärt entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande 


i kommunfullmäktige.  


 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan  beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten  


 





