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Plats och tid Ljusdalssalen, måndagen den 25 oktober 2021 klockan 18:00-22:15 

Beslutande Ledamöter 

Annelie Wallberg (S), Ordförande 

Ulf Nyman (C), 1:e vice ordförande 

Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande 

Kennet Hedman (M) deltar digitalt 

Maria Molin (M) deltar digitalt 

Lars Molin (M) deltar digitalt 

Pernilla Färlin (M) deltar digitalt 

Lennart Brolin (M) tjg ersättare deltar digitalt 

Sören Görgård (C) deltar digitalt 

Solange Nordh (C) deltar digitalt 

William Våhlberg (C) deltar digitalt 

Jonas Rask Samuelsson (C) deltar digitalt 

Jaana Hertzman (C) tjg ersättare  deltar digitalt 

Maud Jonsson (L) deltar digitalt 

Bertil Skoog (L) tjg ersättare deltar digitalt 

Roger Kastman (KD) deltar digitalt 

Stina  Michelson (S) deltar digitalt 

Marit Holmstrand (S) deltar digitalt 

Per Gunnar Larsson (S) deltar digitalt 

Jenny Breslin (S) deltar digitalt 

Ove Schönning (S) deltar digitalt 

Iréne Jonsson (S) deltar digitalt 

Maria Fernmalm (S) deltar digitalt 

Gunnar Eriksson (S) deltar digitalt 

Ann Eriksson (S) deltar digitalt 

Birgitta Ek (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Birgitta Backman (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Mariana Lindh (S) tjg ersättare deltar digitalt 

Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 

Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 

Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 

Kristoffer Hansson (-) deltar digitalt 

Lena Svahn (-) deltar digitalt 

Per Andersson (SD) deltar digitalt 

Lars G Eriksson (SD) deltar digitalt  

Jens Furuskog (SD) tjg ersättare deltar digitalt 

Bodil Eriksson (LB) deltar digitalt 

Jonny Mill (LB) deltar digitalt 

Marie-Louise Hellström (LB) deltar digitalt 
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 Ersättare 

Suzanne Blomqvist (L) deltar digitalt 

Karin Jansson (MP) deltar digitalt 

Fredrik Röjd (LB) deltar digitalt 

Övriga deltagare Kommunrevisionens ordförande Björn Brink (C) § 118 

Ekonomichef Eric Carlsson § 118 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Lena Svahn (-)  och Oscar Löfgren (V) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-11-01 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 116-126 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Lena Svahn och Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-10-25 

Datum för anslags upprättande 2021-11-02 

Datum för anslags nedtagande 2021-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 

  

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

 

Kungörelse av sammanträdet 

 

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 oktober 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 oktober 2021 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 

laga ordning kungjort. 

 

Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men till dagens sammanträde anmäld 

avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Meddelanden 

 

Ordförande meddelar att Länsstyrelsen utsett Kennet Hedman (M) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige, Christina Sundell (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige och 

Nathalie Häll (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller för återstoden av 

mandatperioden. 

 

Ordföranden meddelar även att beslut har fattats i följande delegerade medborgarförslag: 

 

- Samhällsservicenämnden har beslutat att bifalla medborgarförslag om gång- och 

cykelväg till Älvvallen. Dnr KS 190/2021 

- Utbildningsnämnden har beslutat att avslå medborgarförslag om omorganisation 

av Los skola och förskola. Dnr KS 281/2020 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Solange Nordh (C) ställer en fråga om kommunens bilpool kommer att utredas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 116 Dnr 00181/2021  

Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden efter Roger Kastman (KD), bordlagt 
ärende 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Mona Änges (KD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och 

 socialnämnden.  

 

2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 95 att bordlägga ärendet om 

fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Roger 

Kastman (KD) som blivit vald till ledamot. 

 

När valet skulle göras begärdes sluten omröstning. Personval ska ske genom 

sluten omröstning och det fanns vid det tillfället inte möjlighet att genomföra 

detta eftersom mötet genomfördes digitalt. Därför bordlades ärendet. 

 

Oscar Löfgren (V) meddelar att nomineringen av Kiki Furstedt (V) tas 

tillbaka. 

 

Ordföranden konstaterar därför att endast en nominering kvarstår; Mona 

Änges (KD).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Mona 

Änges (KD) till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Mona Änges 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 117 Dnr 00362/2021  

Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) som 
ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i kommunstyrelsen. 

 

2.  Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Anna-Karin Zachrisson 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 118 Dnr 00003/2021  

Delårsbokslut januari-augusti 2021 för Ljusdals 
kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 

 perioden januari till augusti 2021 godkännes. 

 

2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 

 åtgärda obalanser inför 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 

budgetuppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  

 

Utfallet är sammanlagt 81,7 miljoner kronor och helårsprognosen är 47,4 

miljoner kronor 

 

Investeringar prognostiseras till 55,5 miljoner kronor. 

 

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott med 12,9 miljoner 

kronor, avvikelse. Kommunstyrelsen och samhällsservicenämnden 

prognostiserar ett mindre överskott. Utbildningsnämnden prognostiserar ett 

mindre underskott. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och 

socialnämnden prognostiserar ett större underskott. Kommunfullmäktige och 

övriga nämnder (revision, valnämnd, jävsnämnd och överförmyndarnämnd) 

bedömer att budgetramen håller. 

 

Centrala poster, finansiering och finansnetto visar sammantaget en positiv 

prognos med 36,6 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

 

En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 

delårsrapporten eftersom det pågår en process med att lägga in dessa i 

systemverktyget Stratsys. Detta planeras i årsredovisningen. 
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Uppföljning är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 

kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i 

beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, 

både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på 

avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten 

når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska 

ramarna. 

 

Kommunstyrelsen får kontinuerligt skriftliga uppföljningsrapporter. 

Uppföljning per augusti utgörs av en formell Delårsrapport.  

 

Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2021 

 

Nedan redovisas en sammanfattning av delårsrapport januari-augusti med 

helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad rapport 

(separat bilaga). 

 

Budgetuppföljning januari-augusti                                   

Det bokförda resultatet för kommunen per 31 augusti är 81,7 miljoner 

kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 

kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 

motsvarande period föregående år. Då var resultatet 48,1 miljoner kronor. 

Under årets första åtta månader har investeringar skett med 23,0 miljoner 

kronor. Största enskilda objekt är inköp av skogsmaskiner på naturbruk. 
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Helårsprognos 2021                                    

Budgetuppföljningen per 31 augusti visar en prognos för helåret 2021 på 

47,4 miljoner kronor. Budget för året är 23,6 miljoner kronor vilket innebär 

en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 

 

Resultat 2021, Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommentar 

Kommunstyrelsen -78 848 -78 338 510 Vak., fast.underhåll 

Samhällsservicenämnd -114 186 -113 686 500 Intäkter Plan/Bygg 

Utbildningsnämnd -461 916 -462 662 -746 Ersättning sjuklöner  

Omsorgsnämnd -437 169 -443 304 -6 135 ÄO personalkostn. 

Arbetsmarkn. & socialnämnd -142 964 -149 964 -7 000 IFO placeringar  

Övriga * -4 936 -4 936 0   

Summa nämnder -1 240 019  -1 252 890  -12 871    

Centrala poster/finansiering 1 255 609 1 283 948 28 339 Skatteintäkter 

Finansnetto 8 000 16 300 8 300 Placeringar 

Totalt Drift 23 590  47 358 23 768   

Totalt Investeringar -93 411 -55 454 37 957 Tidsförskjutningar 

 

 

Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till 12,9 miljoner 

kronor, vilket motsvarar 1 % budgetavvikelse. Det prognostiserade 

underskottet härrör sig främst av omsorgsnämnden (-6,2 miljoner kronor) 

samt arbetsmarknads- och socialnämnden (-7,0 miljoner kronor). Nämnderna 

redovisade i september för kommunstyrelsen vidtagna och planerade 

åtgärder med anledning av tidigare negativa prognoser.  

 

Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 

28,3 miljoner kronor och beror främst på positiv slutreglering av 2020 års 

skatteintäkter samt en positiv preliminär reglering av 2021 års skatteintäkter. 

 

Finansnetto visat sammantaget på en positiv prognos med 8,3 miljoner 

kronor och beror främst på orealiserade vinster avseende värdeförändringar 

för kortfristiga placeringar (pensionsmedel). 

 

Investeringsprognosen för hela året är 55,5 miljoner kronor och innebär 

jämfört med budget (93,4 miljoner kronor) en avvikelse med 38,0 miljoner 

kronor. Avvikelsen beror främst på senareläggning av vissa investeringar. 
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Måluppföljning                                    

Det pågår ett arbete med att lägga in verksamhetsmål och därefter börja följa 

upp dessa i det nyligen inskaffade systemstödsverktyget Stratsys. Med 

anledning av denna pågående process går det i delårsrapporten ej att göra en 

samlad måluppföljning för hela kommunen.  

 

Bedömning 

Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 

kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per augusti är betydligt 

bättre än årsbudget, 23,6 miljoner kronor, och innebär ett överskott 

motsvarande 3,6 % andel av skatteintäkter & statsbidrag (budgeterat 

finansiellt mål: 0,5 %).  

 

Kommunstyrelseförvaltingen konstaterar att det prognostiserade resultatet 

uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Vidare konstateras att 

balanskravsutredningen visar att hela 2018 års underskott och en stor del av 

2019 års underskott återställs. Kvar att återställa 2022 av 2019 års underskott 

är 13,1 miljoner kronor. 

 

Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 

engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 

preliminär slutavräkning 2021 samt orealiserade vinster vid kortfristiga 

placeringar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför 

nödvändigt att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att undvika att berörda 

nämnder bär med sig prognostiserade obalanser in i verksamhetsår 2022. 

 

När det gäller måluppföljning planeras detta ske i samband med 

årsredovisning 2021. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 

delårsrapport januari-augusti 2021 med årsprognos godkänns samt att 

omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas åtgärda 

obalanser inför verksamhetsår 2022. 

  

Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsbokslutet. 

 

Revisionens ordförande Björn Brink (C) föredrar revisorernas bedömning av 

delårsrapporten. Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårs-

rapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. 

Utifrån lämnad målredogörelse avseende verksamhetsmålen kan revisorerna 
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inte göra en bedömning om förutsättningarna för att dessa kommer att 

uppnås. 

 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 169 

Tjänsteskrivelse september 2022 

Revisorernas bedömning 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Bodil Eriksson (LB) och Stina 

Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

László Gönczi (MP) yrkar i sin egenskap av omsorgsnämndens ordförande 

att omsorgsnämndens budgetram utökas med upp till åtta miljoner kronor. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta. 

 

Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna. 

 

Under ajourneringen har framkommit synpunkter om att propositions-

ordningen varit otydlig. Ordföranden frågar därför kommunfullmäktige om 

beslutet ska upphävas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 

att upphäva beslutet. Propositionsordningen ska tas om. 

 

Annelie ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samtliga nämnder 
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§ 119 Dnr 00327/2021  

Delårsrapport för Ljusdal Energikoncernen 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapport januari-augusti 2021 för Ljusdals Energikoncern noteras till 

 protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals Energi Energiföretag AB är ett helägt kommunalt bolag och äger 

dotterbolagen: Ljusdal Energi AB (fjärrvärme), Ljusdal Elnät AB (elnät), 

Ljusdal Energi Försäljning AB (elhandel), Ljusnet AB (bredband och TV), 

Ljusdal Renhållning AB (renhållning och återvinning) och Ljusdal Vatten 

AB (vatten och avlopp). 

 

Ljusdals Energiföretag AB upprättar delårsrapport för koncernen. 

Delårsrapporten sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt bedömer kommunstyrelse-

förvaltningen att verksamheten under perioden januari-augusti bedrivits på 

ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med 

uppställda direktiv. 

                   

Ekonomi                                                                                                 

Omsättningen för perioden uppgår till 175 015 000 kronor (162 776 000 

kronor jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 17 547 000 kronor 

kr (15 540 000 kronor jan-aug 2020). Årsprognos 2021 är 16 333 000 kronor 

vilket är 11 105 000 kronor bättre än årsbudget (5 228 000 kronor). 

Likviditeten vid periodens slut uppgår till 36 047 000 kronor (-9 272 000 

kronor aug 2020). 

 

Viktigare händelser                               

Vädret har haft en positiv påverkan på de väderberoende nyttigheterna. Det 

var lagom kallt under vintern, vilket ger högre intäkter än budgeterat och än 

föregående år. Föregående år var det extremt varmt vilket påverkade 

resultatet negativt. 

 

Elpriserna har varit kraftigt stigande och det påverkar elnät negativt, men 

den positiva påverkan är större för elproduktionen där intäkterna redan nu 
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överstiger budget med 1,2 miljoner kronor. Vid budget var elpriserna väldigt 

låga och prognosen var att de skulle bli lägre. 

 

Skrotpriserna har varit stigande, vilket påverkar renhållningens resultat 

positivt. 

 

Rörliga räntor har varit lägre än budgeterat och pga. långa utredningar har 

inte så många investeringar påbörjats. Årets låneutrymme har därigenom inte 

behövts utnyttjats vilket ger lägre räntekostnader. 

 

Bedömning 

Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 

Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 

del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 

revisorernas granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 

kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse 

och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 

under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 173 

Tjänsteskrivelse 29 september 2021 

Delårsrapport 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ljusdal Energikoncern 
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§ 120 Dnr 00320/2021  

Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 
Servicehus 2021 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Delårsrapport januari-augusti 2021 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 

 Servicehus noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Ljusdalshem är ett helägt kommunalt bolag som äger dotterbolaget AB 

Ljusdals Servicehus. Koncernen sammanställer inte någon delårsrapport utan 

bolagen upprättar egna delårsrapporter. Delårsrapporterna sänds därefter till 

ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  

 

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt bedömer kommunstyrelse-

förvaltningen att verksamheterna under perioden januari-augusti bedrivits på 

ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med 

uppställda direktiv. 

 

Ekonomi - AB Ljusdalshem                                                           

Omsättningen för perioden uppgår till 87 005 000 kronor (85 592 000 kronor 

jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 7 887 000 kronor (12 

188 000 kronor jan-aug 2020) vilket är 1 810 000 kronor bättre än 

periodiserad budget. Likviditeten vid periodens slut uppgår till 18 345 000 

kronor (13 391 000 kronor aug 2020). 

 

Viktigare händelser - AB Ljusdalshem                                                         

Bygglov har sökts för sex nya radhuslägenheter på Åkernvägen i Järvsö. 

Ändring av detaljplanen för ”Doktorsvillan” tomten i Ljusdal har påbörjats 

för att möjliggöra villabebyggelse. På Hotellgatan i Ljusdal byts fönster och 

fasaden renoveras. 

 

Sedvanligt planerat underhåll har utförts, exempelvis badrumsrenoveringar 

och utbyte av teknik i bolagets fastigheter. Hyresbortfallet pga outhyrda 

lägenheter uppgår för perioden till 4 721 000 kronor (3 3596 000 kronor jan-

aug 2020). 
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Ekonomi - AB Ljusdals Servicehus                                                     

Omsättningen för perioden uppgår till 18 929 000 kronor (20 383 000 kronor 

jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 4 068 tkr (3 926 000 

kronor jan-aug 2020) vilket är 3 442 000 kronor bättre än periodiserad 

budget. Likviditeten vid periodens slut uppgår till 11 040 000 kronor ( 

12 875 000 kronor aug 2020). 

 

Viktigare händelser - AB Ljusdals Servicehus                                      

Ombyggnad av f.d. Gullvivans omsorgsboende till 18 stycken nya 

trygghetsboendelägenheter färdigställdes under januari 2021. 16 lägenheter 

är uthyrda. Sedvanligt planerat underhåll har utförts i bolagets fastigheter. 

 

Bedömning 

Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 

Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 

del av budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 

revisorernas granskningsrapport. 

 

Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt kommun-

styrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse och verk-

ställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten under 

perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 174 

Tjänsteskrivelse 29 november 2021 

Delårsrapport 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

delårsrapporterna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering: Akt, AB Ljusdalshem 
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§ 121 Dnr 00345/2021  

Översyn av kommunens indelning inför valet 2022 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. En begäran skickas till Länsstyrelsen Gävleborg att medge undantag för 

 valdistrikten Los-Hamra, Ramsjö-Hennan, Korskrogen-Kårböle och 

 Järvsö Ö som alla har färre än 1 000 röstberättigade.    

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har uppmärksammat att fyra valdistrikt i Ljusdals 

kommun omfattar färre än 1000 röstberättigade. Enligt vallagen ska ett 

valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får 

omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

 

På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 

indelning i valdistrikt. Kommunen behöver senast 31 oktober lämna förslag 

till länsstyrelsen på ändrad indelning av valdistrikten i kommunen, 

alternativt om en ändring inte skulle anses vara möjlig, redogörelse för vilka 

överväganden kommunen gjort i denna fråga. Det är mest angeläget att se 

över indelningen för de distrikt med långt under 1000 röstberättigade. 

De fyra valdistrikten är: 

Los- Hamra   582 röstberättigade 

Korskrogen- Kårböle  949 röstberättigade 

Ramsjö- Hennan  526 röstberättigade 

Järvsö Östra (Nor)  879 röstberättigade 

 

Valnämnden beslutade 15 juni 2021 att indelningen av valdistrikt ska vara 

oförändrad. Skälet till att kommunen vill ha kvar de fyra valdistrikten är 

stora avstånd och stor geografisk yta för samtliga distrikt och lågt valdel-

tagande i två av distrikten; Los-Hamra (75,77%) och Ramsjö-Hennan 

(78,68%). Det låga valdeltagandet i dessa torde minska om det inte längre 

skulle finnas en ortsnära vallokal att rösta i på valdagen.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 180 

Tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 

Valnämndens protokoll 15 juni 2021, § 1 
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Yrkanden 

Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), 

Per-Gunnar Larsson (S), Roger Kastman (KD), Kristoffer Hansson (MP), 

Marie-Louise Hellström (LB), Kennet Hedman (M), Maud Jonsson (L) och 

Gunnar Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen 
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§ 122 Dnr 00438/2018  

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslog 23 februari 2021, § 30 att  

kommunstyrelsen ska revidera nämndens reglemente i en parallell process 

med revidering av omsorgsnämndens reglemente. I samband med att den nya 

organisationen beslutades, förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- 

och socialnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 

En utredning har gjorts med representanter för berörda förvaltningar och 

slutsatserna är att förslagen i beslutet om revidering ska genomföras. 

 

 Ändringarna som behöver göras i reglementet är följande:  

Punkt 22 under § 2 avseende ledsagning och avlösarservice stryks. 

Ingen förändring av omsorgsnämndens reglemente behövs för detta, 

då den redan finns i § 2 ”inom stöd och omsorgsområdet” punkt 1. 

 

 För att lyfta rollen som Socialtjänstlagen spelar inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO), kompletteras punktlistan under § 2 med:  

 Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL 

 kap 4 och 11). 

 

 Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade 

barn och ungdomar (SoL kap 6)  Förebyggande arbete och 

ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b §§). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 170 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 augusti 2021 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 30 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 11 februari 2021 
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Yrkanden 

Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslagl  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Författningssamling efter revidering 

 

kf 20211025 för digital justering
(Signerat, SHA-256 1D818AB94A6F639C7EA973A1F47971795AB82673361C5B3ECF27D5771EC80B14)

Sida 20 av 30



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

21(29) 

Datum 

2021-10-25 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 00048/2021  

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

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.           

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 

 

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

en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 

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

idag känner som ett salutogent synsätt. 

 

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

stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa 

hur man omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok 

”Emmaboda-modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga 

frisktal, till en äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda 

brukare. Detta arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika 

hög grad anställda inom äldreomsorgen." 

 

Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 

Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 

äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 25 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  

Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 

möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen, där 

Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att motionärerna har fört fram Emmaboda kommun 
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som framgångsrikt under ett stort antal år har arbetat med en modell inom 

äldreomsorgen, kallad Emmabodamodellen.  

 

Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till motionen gällande möjligheten att 

utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen där 

Emmabodamodellen är en modell bland flera som kan lyftas fram.    

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 163 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 96 

Förslag till beslut 20 juli 2021 

Omsorgsnämndens protokoll 28 april 2021, § 72 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 april 2021 

Kommunfullmäktighets protokoll 22 februari 2021 

Motion 10 februari 2021  

Yrkanden 

Marie-Louise Hellström (LB), Bodil Eriksson (LB), Marit Holmstrand (S), 

Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Yvonne 

Oscarsson (V) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Laszlo Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 

Hellströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för verkställande 
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§ 124 Dnr 00411/2020  

Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta 
kommunal mark för odling. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 

upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 

 

"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 

sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 

gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 

skulle kunna användas till odling. Om kommunen upplåter denna mark för 

odling skapas levande ytor, ett levande samhälle, samtidigt som vi sparar in 

på kostnaden för gräsröjning.  

 

Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 

flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 

områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 

som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 

kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 

av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlings-

lotter än det utbud som finns i dag.    

 

Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 

inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 

uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena. En första 

upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem kan behöva 

finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om det ska 

finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att man 

ska vara skriven inom kommunen.  

 

Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 

jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 

bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 

utan även möjlighet till möten mellan människor.  
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Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 

av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 

 

Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 

upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 

till markhandläggarna. 

 

AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 

policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 

stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 

komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 

bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 

även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 

om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 

kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 

 

Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 

idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 

kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 

för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 

till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 

enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 

efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 

utbud som finns i dag.    

 

Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 

odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 

behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  

 

En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 

kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 

det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 

man ska vara skriven inom kommunen.  

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 

övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 

odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 
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En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 

förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 

kommunen. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 142 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 88 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 

Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 

Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 

Motion 1 december 2021 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn  

(-), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L), Bodil Eriksson 

(LB), Lars G Eriksson (SD), Jonas Rask Samuelsson (C), Roger Kastman 

(KD), Kristoffer Hansson (-), Per-Gunnar Larsson (S) och Jonny Mill (LB): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Oscar Löfgrens m 

fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 125 Dnr 00326/2020  

Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 

kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage. 

 

Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 

Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 

sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 

namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 

misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 

arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 

våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 

 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 

inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 

ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 

 

Ljusdalshems VD skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra 

motion och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt 

under första kvartalet 2021.    

 

Ordföranden skriver i sitt övervägande att det är en bra motion med ett 

tydligt budskap och en metodik som är väl beprövad. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2021, § 113 att återremittera motionen. 

Anledningen till återremissen var att man ville att kommunen ska ta initiativ 
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till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 

Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter. 

 

Kommunstyrelsens presidium har haft möte med representant från enheten 

för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdalshem samt Medborgarskolan 

och fått utökad information om Huskurage.   

 

Ljusdalshem har redan infört Huskurage och kommunstyrelsens ordförande 

föreslår att motionen ska anses besvarad. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses bevarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 157 

Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 113 

Förslag till beslut 24 februari 2021 

Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 

Motion 25 september 2020 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.   

 

Yvonne Oscarsson (V) och Oscar Löfgren (V): Motionen ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Marit Holmstrands m fl yrkande mot Yvonne 

Oscarssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 

Marit Holmstrands yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för Marit Holmstrands yrkande, Nej-röst för Yvonne Oscarssons m fl 

yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster mot 9 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande. 

 

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), Birgitta Backman (S), Birgitta Ek 

(S), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), William 

Våhlberg (C), Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud 

Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström 

(LB), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Lars G 

Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Ja. 

 

Mariana Lindh (S), Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin 

(M), Lennart Brolin (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela 

Gustavsson (V) och Jonny Mill (LB) röstar Nej. 

 

Lars Molin (M) och Jens Furuskog (SD) avstår från att rösta. 

 

Bertil Asplund (S) och Ann Eriksson (S) deltar inte i omröstningen. 

Reservationer 

Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V) och Ingela Gustavsson (V) 

reserverar sig mot beslutet.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

AB Ljusdalshem för kännedom 
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§ 126 Dnr 00370/2021  

Avsägelse från Peter Larsson (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Peter Larsson (SD) beviljas avsägelse från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Peter Larsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Peter Larsson kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutexpediering 

Akt 

Peter Larsson 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 15 oktober 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 oktober 2021 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 


laga ordning kungjort. 


 


Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men till dagens sammanträde anmäld 


avsägelse får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Meddelanden 


 


Ordförande meddelar att Länsstyrelsen utsett Kennet Hedman (M) till ny ledamot i 


kommunfullmäktige, Christina Sundell (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige och 


Nathalie Häll (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller för återstoden av 


mandatperioden. 


 


Ordföranden meddelar även att beslut har fattats i följande delegerade medborgarförslag: 


 


- Samhällsservicenämnden har beslutat att bifalla medborgarförslag om gång- och 


cykelväg till Älvvallen. Dnr KS 190/2021 


- Utbildningsnämnden har beslutat att avslå medborgarförslag om omorganisation 


av Los skola och förskola. Dnr KS 281/2020 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Solange Nordh (C) ställer en fråga om kommunens bilpool kommer att utredas. 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 116 Dnr 00181/2021  


Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden efter Roger Kastman (KD), bordlagt 
ärende 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Mona Änges (KD) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och 


 socialnämnden.  


 


2.  Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 95 att bordlägga ärendet om 


fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden efter Roger 


Kastman (KD) som blivit vald till ledamot. 


 


När valet skulle göras begärdes sluten omröstning. Personval ska ske genom 


sluten omröstning och det fanns vid det tillfället inte möjlighet att genomföra 


detta eftersom mötet genomfördes digitalt. Därför bordlades ärendet. 


 


Oscar Löfgren (V) meddelar att nomineringen av Kiki Furstedt (V) tas 


tillbaka. 


 


Ordföranden konstaterar därför att endast en nominering kvarstår; Mona 


Änges (KD).  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att välja Mona 


Änges (KD) till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Mona Änges 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


7(29) 


Datum 


2021-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 117 Dnr 00362/2021  


Avsägelse från Anna-Karin Zachrisson (C) som 
ersättare i kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Anna-Karin Zachrisson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 ersättare i kommunstyrelsen. 


 


2.  Fyllnadsval sker vid ett senare tillfälle. 


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 


kommunstyrelsen. 


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Anna-Karin Zachrisson 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 118 Dnr 00003/2021  


Delårsbokslut januari-augusti 2021 för Ljusdals 
kommun 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Delårsrapport med helårsprognos för Ljusdals kommun avseende 


 perioden januari till augusti 2021 godkännes. 


 


2. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas att 


 åtgärda obalanser inför 2022. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 


budgetuppföljning per 31 augusti med helårsprognos för Ljusdals kommun.  


 


Utfallet är sammanlagt 81,7 miljoner kronor och helårsprognosen är 47,4 


miljoner kronor 


 


Investeringar prognostiseras till 55,5 miljoner kronor. 


 


Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott med 12,9 miljoner 


kronor, avvikelse. Kommunstyrelsen och samhällsservicenämnden 


prognostiserar ett mindre överskott. Utbildningsnämnden prognostiserar ett 


mindre underskott. Omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och 


socialnämnden prognostiserar ett större underskott. Kommunfullmäktige och 


övriga nämnder (revision, valnämnd, jävsnämnd och överförmyndarnämnd) 


bedömer att budgetramen håller. 


 


Centrala poster, finansiering och finansnetto visar sammantaget en positiv 


prognos med 36,6 miljoner kronor. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 


 


En samlad måluppföljning avseende verksamhetsmål har ej kunnat göras i 


delårsrapporten eftersom det pågår en process med att lägga in dessa i 


systemverktyget Stratsys. Detta planeras i årsredovisningen. 
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Uppföljning är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 


kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i 


beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, 


både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på 


avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen säkerställa att verksamheten 


når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska 


ramarna. 


 


Kommunstyrelsen får kontinuerligt skriftliga uppföljningsrapporter. 


Uppföljning per augusti utgörs av en formell Delårsrapport.  


 


Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2021 


 


Nedan redovisas en sammanfattning av delårsrapport januari-augusti med 


helårsprognos 2021. För mer information hänvisas till upprättad rapport 


(separat bilaga). 


 


Budgetuppföljning januari-augusti                                   


Det bokförda resultatet för kommunen per 31 augusti är 81,7 miljoner 


kronor. Resultatet beror delvis på naturliga variationer i periodisering av 


kostnader och intäkter. Resultatet är avsevärt bättre än bokfört resultat 


motsvarande period föregående år. Då var resultatet 48,1 miljoner kronor. 


Under årets första åtta månader har investeringar skett med 23,0 miljoner 


kronor. Största enskilda objekt är inköp av skogsmaskiner på naturbruk. 
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Helårsprognos 2021                                    


Budgetuppföljningen per 31 augusti visar en prognos för helåret 2021 på 


47,4 miljoner kronor. Budget för året är 23,6 miljoner kronor vilket innebär 


en positiv budgetavvikelse på totalt 23,8 miljoner kronor. 


 


Resultat 2021, Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommentar 


Kommunstyrelsen -78 848 -78 338 510 Vak., fast.underhåll 


Samhällsservicenämnd -114 186 -113 686 500 Intäkter Plan/Bygg 


Utbildningsnämnd -461 916 -462 662 -746 Ersättning sjuklöner  


Omsorgsnämnd -437 169 -443 304 -6 135 ÄO personalkostn. 


Arbetsmarkn. & socialnämnd -142 964 -149 964 -7 000 IFO placeringar  


Övriga * -4 936 -4 936 0   


Summa nämnder -1 240 019  -1 252 890  -12 871    


Centrala poster/finansiering 1 255 609 1 283 948 28 339 Skatteintäkter 


Finansnetto 8 000 16 300 8 300 Placeringar 


Totalt Drift 23 590  47 358 23 768   


Totalt Investeringar -93 411 -55 454 37 957 Tidsförskjutningar 


 


 


Nämndernas sammantagna prognos är negativ och uppgår till 12,9 miljoner 


kronor, vilket motsvarar 1 % budgetavvikelse. Det prognostiserade 


underskottet härrör sig främst av omsorgsnämnden (-6,2 miljoner kronor) 


samt arbetsmarknads- och socialnämnden (-7,0 miljoner kronor). Nämnderna 


redovisade i september för kommunstyrelsen vidtagna och planerade 


åtgärder med anledning av tidigare negativa prognoser.  


 


Centrala poster och finansiering visar sammantaget en positiv prognos med 


28,3 miljoner kronor och beror främst på positiv slutreglering av 2020 års 


skatteintäkter samt en positiv preliminär reglering av 2021 års skatteintäkter. 


 


Finansnetto visat sammantaget på en positiv prognos med 8,3 miljoner 


kronor och beror främst på orealiserade vinster avseende värdeförändringar 


för kortfristiga placeringar (pensionsmedel). 


 


Investeringsprognosen för hela året är 55,5 miljoner kronor och innebär 


jämfört med budget (93,4 miljoner kronor) en avvikelse med 38,0 miljoner 


kronor. Avvikelsen beror främst på senareläggning av vissa investeringar. 
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Måluppföljning                                    


Det pågår ett arbete med att lägga in verksamhetsmål och därefter börja följa 


upp dessa i det nyligen inskaffade systemstödsverktyget Stratsys. Med 


anledning av denna pågående process går det i delårsrapporten ej att göra en 


samlad måluppföljning för hela kommunen.  


 


Bedömning 


Det prognostiserade årsresultatet, 47,4 miljoner kronor, för Ljusdals 


kommun baserat på budgetuppföljning av utfall per augusti är betydligt 


bättre än årsbudget, 23,6 miljoner kronor, och innebär ett överskott 


motsvarande 3,6 % andel av skatteintäkter & statsbidrag (budgeterat 


finansiellt mål: 0,5 %).  


 


Kommunstyrelseförvaltingen konstaterar att det prognostiserade resultatet 


uppfyller kommunallagens krav på budget i balans och god ekonomisk 


hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Vidare konstateras att 


balanskravsutredningen visar att hela 2018 års underskott och en stor del av 


2019 års underskott återställs. Kvar att återställa 2022 av 2019 års underskott 


är 13,1 miljoner kronor. 


 


Den positiva budgetavvikelsen beror dock i hög utsträckning på poster av 


engångskaraktär (prognos slutavräkning skatteintäkter 2020 och prognos 


preliminär slutavräkning 2021 samt orealiserade vinster vid kortfristiga 


placeringar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är det därför 


nödvändigt att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder för att undvika att berörda 


nämnder bär med sig prognostiserade obalanser in i verksamhetsår 2022. 


 


När det gäller måluppföljning planeras detta ske i samband med 


årsredovisning 2021. 


 


Med anledning av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 


delårsrapport januari-augusti 2021 med årsprognos godkänns samt att 


omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden anmodas åtgärda 


obalanser inför verksamhetsår 2022. 


  


Ekonomichef Eric Carlsson föredrar delårsbokslutet. 


 


Revisionens ordförande Björn Brink (C) föredrar revisorernas bedömning av 


delårsrapporten. Revisorerna samlade bedömning är att resultatet i delårs-


rapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om. 


Utifrån lämnad målredogörelse avseende verksamhetsmålen kan revisorerna 
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inte göra en bedömning om förutsättningarna för att dessa kommer att 


uppnås. 


 


Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 


enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 


delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 169 


Tjänsteskrivelse september 2022 


Revisorernas bedömning 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Lena Svahn (-), Bodil Eriksson (LB) och Stina 


Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 


 


László Gönczi (MP) yrkar i sin egenskap av omsorgsnämndens ordförande 


att omsorgsnämndens budgetram utökas med upp till åtta miljoner kronor. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta. 


 


Ajournering begärs. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna. 


 


Under ajourneringen har framkommit synpunkter om att propositions-


ordningen varit otydlig. Ordföranden frågar därför kommunfullmäktige om 


beslutet ska upphävas. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 


att upphäva beslutet. Propositionsordningen ska tas om. 


 


Annelie ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samtliga nämnder 
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§ 119 Dnr 00327/2021  


Delårsrapport för Ljusdal Energikoncernen 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Delårsrapport januari-augusti 2021 för Ljusdals Energikoncern noteras till 


 protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals Energi Energiföretag AB är ett helägt kommunalt bolag och äger 


dotterbolagen: Ljusdal Energi AB (fjärrvärme), Ljusdal Elnät AB (elnät), 


Ljusdal Energi Försäljning AB (elhandel), Ljusnet AB (bredband och TV), 


Ljusdal Renhållning AB (renhållning och återvinning) och Ljusdal Vatten 


AB (vatten och avlopp). 


 


Ljusdals Energiföretag AB upprättar delårsrapport för koncernen. 


Delårsrapporten sänds därefter till ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  


Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt bedömer kommunstyrelse-


förvaltningen att verksamheten under perioden januari-augusti bedrivits på 


ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med 


uppställda direktiv. 


                   


Ekonomi                                                                                                 


Omsättningen för perioden uppgår till 175 015 000 kronor (162 776 000 


kronor jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 17 547 000 kronor 


kr (15 540 000 kronor jan-aug 2020). Årsprognos 2021 är 16 333 000 kronor 


vilket är 11 105 000 kronor bättre än årsbudget (5 228 000 kronor). 


Likviditeten vid periodens slut uppgår till 36 047 000 kronor (-9 272 000 


kronor aug 2020). 


 


Viktigare händelser                               


Vädret har haft en positiv påverkan på de väderberoende nyttigheterna. Det 


var lagom kallt under vintern, vilket ger högre intäkter än budgeterat och än 


föregående år. Föregående år var det extremt varmt vilket påverkade 


resultatet negativt. 


 


Elpriserna har varit kraftigt stigande och det påverkar elnät negativt, men 


den positiva påverkan är större för elproduktionen där intäkterna redan nu 
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överstiger budget med 1,2 miljoner kronor. Vid budget var elpriserna väldigt 


låga och prognosen var att de skulle bli lägre. 


 


Skrotpriserna har varit stigande, vilket påverkar renhållningens resultat 


positivt. 


 


Rörliga räntor har varit lägre än budgeterat och pga. långa utredningar har 


inte så många investeringar påbörjats. Årets låneutrymme har därigenom inte 


behövts utnyttjats vilket ger lägre räntekostnader. 


 


Bedömning 


Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 


över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 


Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 


direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 


kommunen.  


 


Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 


del av: budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 


revisorernas granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt 


kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse 


och verkställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten 


under perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och 


ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 173 


Tjänsteskrivelse 29 september 2021 


Delårsrapport 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delårsrapporten 


noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Ljusdal Energikoncern 
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§ 120 Dnr 00320/2021  


Delårsrapporter för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 
Servicehus 2021 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Delårsrapport januari-augusti 2021 för AB Ljusdalshem och AB Ljusdals 


 Servicehus noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


AB Ljusdalshem är ett helägt kommunalt bolag som äger dotterbolaget AB 


Ljusdals Servicehus. Koncernen sammanställer inte någon delårsrapport utan 


bolagen upprättar egna delårsrapporter. Delårsrapporterna sänds därefter till 


ägaren Ljusdals kommun för kännedom.  


 


Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt bedömer kommunstyrelse-


förvaltningen att verksamheterna under perioden januari-augusti bedrivits på 


ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt i enlighet med 


uppställda direktiv. 


 


Ekonomi - AB Ljusdalshem                                                           


Omsättningen för perioden uppgår till 87 005 000 kronor (85 592 000 kronor 


jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 7 887 000 kronor (12 


188 000 kronor jan-aug 2020) vilket är 1 810 000 kronor bättre än 


periodiserad budget. Likviditeten vid periodens slut uppgår till 18 345 000 


kronor (13 391 000 kronor aug 2020). 


 


Viktigare händelser - AB Ljusdalshem                                                         


Bygglov har sökts för sex nya radhuslägenheter på Åkernvägen i Järvsö. 


Ändring av detaljplanen för ”Doktorsvillan” tomten i Ljusdal har påbörjats 


för att möjliggöra villabebyggelse. På Hotellgatan i Ljusdal byts fönster och 


fasaden renoveras. 


 


Sedvanligt planerat underhåll har utförts, exempelvis badrumsrenoveringar 


och utbyte av teknik i bolagets fastigheter. Hyresbortfallet pga outhyrda 


lägenheter uppgår för perioden till 4 721 000 kronor (3 3596 000 kronor jan-


aug 2020). 
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Ekonomi - AB Ljusdals Servicehus                                                     


Omsättningen för perioden uppgår till 18 929 000 kronor (20 383 000 kronor 


jan-aug 2020). Resultatet för perioden uppgår till 4 068 tkr (3 926 000 


kronor jan-aug 2020) vilket är 3 442 000 kronor bättre än periodiserad 


budget. Likviditeten vid periodens slut uppgår till 11 040 000 kronor ( 


12 875 000 kronor aug 2020). 


 


Viktigare händelser - AB Ljusdals Servicehus                                      


Ombyggnad av f.d. Gullvivans omsorgsboende till 18 stycken nya 


trygghetsboendelägenheter färdigställdes under januari 2021. 16 lägenheter 


är uthyrda. Sedvanligt planerat underhåll har utförts i bolagets fastigheter. 


 


Bedömning 


Kommunallagen (2017:725) stadgar att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 


över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag som kommunen är ägare i. 


Uppsikten gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 


direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 


kommunen.  


 


Kommunstyrelsens uppsikt över ägda bolag utövas i första hand genom att ta 


del av budget och verksamhetsplan, delårsrapporter, årsredovisning samt 


revisorernas granskningsrapport. 


 


Utifrån informationen i föreliggande handlingar samt den uppsikt kommun-


styrelsen i övrigt utfört under året i form av dialoger med styrelse och verk-


ställande ledning är det förvaltningens bedömning att verksamheten under 


perioden januari-augusti bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 


tillfredsställande sätt samt i enlighet med uppställda direktiv. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 174 


Tjänsteskrivelse 29 november 2021 


Delårsrapport 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 


delårsrapporterna noteras till protokollet. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering: Akt, AB Ljusdalshem 
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§ 121 Dnr 00345/2021  


Översyn av kommunens indelning inför valet 2022 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. En begäran skickas till Länsstyrelsen Gävleborg att medge undantag för 


 valdistrikten Los-Hamra, Ramsjö-Hennan, Korskrogen-Kårböle och 


 Järvsö Ö som alla har färre än 1 000 röstberättigade.    


Sammanfattning av ärendet 


Länsstyrelsen Gävleborg har uppmärksammat att fyra valdistrikt i Ljusdals 


kommun omfattar färre än 1000 röstberättigade. Enligt vallagen ska ett 


valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får 


omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 


 


På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens 


indelning i valdistrikt. Kommunen behöver senast 31 oktober lämna förslag 


till länsstyrelsen på ändrad indelning av valdistrikten i kommunen, 


alternativt om en ändring inte skulle anses vara möjlig, redogörelse för vilka 


överväganden kommunen gjort i denna fråga. Det är mest angeläget att se 


över indelningen för de distrikt med långt under 1000 röstberättigade. 


De fyra valdistrikten är: 


Los- Hamra   582 röstberättigade 


Korskrogen- Kårböle  949 röstberättigade 


Ramsjö- Hennan  526 röstberättigade 


Järvsö Östra (Nor)  879 röstberättigade 


 


Valnämnden beslutade 15 juni 2021 att indelningen av valdistrikt ska vara 


oförändrad. Skälet till att kommunen vill ha kvar de fyra valdistrikten är 


stora avstånd och stor geografisk yta för samtliga distrikt och lågt valdel-


tagande i två av distrikten; Los-Hamra (75,77%) och Ramsjö-Hennan 


(78,68%). Det låga valdeltagandet i dessa torde minska om det inte längre 


skulle finnas en ortsnära vallokal att rösta i på valdagen.     


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 180 


Tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 


Valnämndens protokoll 15 juni 2021, § 1 
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Yrkanden 


Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), Lena Svahn (MP), Lars Molin (M), 


Per-Gunnar Larsson (S), Roger Kastman (KD), Kristoffer Hansson (MP), 


Marie-Louise Hellström (LB), Kennet Hedman (M), Maud Jonsson (L) och 


Gunnar Eriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sören Görgårds m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen 


 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


19(29) 


Datum 


2021-10-25 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 122 Dnr 00438/2018  


Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Reviderat reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.          


Sammanfattning av ärendet 


Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslog 23 februari 2021, § 30 att  


kommunstyrelsen ska revidera nämndens reglemente i en parallell process 


med revidering av omsorgsnämndens reglemente. I samband med att den nya 


organisationen beslutades, förändrades inte reglementet för arbetsmarknads- 


och socialnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 


 


En utredning har gjorts med representanter för berörda förvaltningar och 


slutsatserna är att förslagen i beslutet om revidering ska genomföras. 


 


 Ändringarna som behöver göras i reglementet är följande:  


Punkt 22 under § 2 avseende ledsagning och avlösarservice stryks. 


Ingen förändring av omsorgsnämndens reglemente behövs för detta, 


då den redan finns i § 2 ”inom stöd och omsorgsområdet” punkt 1. 


 


 För att lyfta rollen som Socialtjänstlagen spelar inom individ- och 


familjeomsorgen (IFO), kompletteras punktlistan under § 2 med:  


 Utredningar och SoL-insatser vad gäller barn och ungdomar (SoL 


 kap 4 och 11). 


 


 Vård utanför det egna hemmet, men även uppföljning av placerade 


barn och ungdomar (SoL kap 6)  Förebyggande arbete och 


ungdomstjänst (SoL kap 5 1, 1a samt 1b §§). 


 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 7 oktober 2021, § 170 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 31 augusti 2021 


Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 23 februari 2021, § 30 


Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse 11 februari 2021 
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Yrkanden 


Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslagl  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden 


Arbetsmarknads- och socialnämnden 


Författningssamling efter revidering 
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§ 123 Dnr 00048/2021  


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


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.           


Sammanfattning av ärendet 


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


kommunfullmäktige. I motionen skriver de: 


 


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


en modell inom äldreomsorgen som man valt att kalla Emmabodamodellen. 


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


idag känner som ett salutogent synsätt. 


 


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


stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. För att visa 


hur man omsätter vision till arbetssätt har man dessutom skrivit en bok 


”Emmaboda-modellen”. Det ändrade arbetssättet har resulterat i höga 


frisktal, till en äldreomsorg som är den näst billigaste i Sverige och nöjda 


brukare. Detta arbetssätt gynnar inte bara våra gamla och sjuka utan i lika 


hög grad anställda inom äldreomsorgen." 


 


Med ledning av ovanstående yrkar motionärerna: 


Att möjligheterna att implementera Emmabodamodellen inom 


äldreomsorgen i Ljusdal utreds. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2021, § 25 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  


Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen gällande att utreda 


möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen, där 


Emmabodamodellen är en av flera modeller som kan lyftas fram. 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att motionärerna har fört fram Emmaboda kommun 
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som framgångsrikt under ett stort antal år har arbetat med en modell inom 


äldreomsorgen, kallad Emmabodamodellen.  


 


Omsorgsnämnden har ställt sig positiv till motionen gällande möjligheten att 


utreda möjligheten att implementera nya arbetssätt inom äldreomsorgen där 


Emmabodamodellen är en modell bland flera som kan lyftas fram.    


 


Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 163 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 96 


Förslag till beslut 20 juli 2021 


Omsorgsnämndens protokoll 28 april 2021, § 72 


Omsorgsförvaltningens skrivelse 21 april 2021 


Kommunfullmäktighets protokoll 22 februari 2021 


Motion 10 februari 2021  


Yrkanden 


Marie-Louise Hellström (LB), Bodil Eriksson (LB), Marit Holmstrand (S), 


Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Jonas Rask Samuelsson (C), Yvonne 


Oscarsson (V) och Maud Jonsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 


 


Omsorgsnämndens ordförande Laszlo Gönczi (MP) gör ett inlägg i debatten.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marie-Louise 


Hellströms m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för verkställande 
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§ 124 Dnr 00411/2020  


Motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta 
kommunal mark för odling. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen bifalles.  


Sammanfattning av ärendet 


Oscar Löfgren (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att 


upplåta kommunal mark för odling. I motionen skriver han: 


 


"I kommunen bor många människor i lägenheter utan möjlighet att själv odla 


sina grönsaker, något som många av dem önskar. Kommunen har stora 


gräsytor som idag slås 1-2 gånger per år med slaghack. Många av dessa ytor 


skulle kunna användas till odling. Om kommunen upplåter denna mark för 


odling skapas levande ytor, ett levande samhälle, samtidigt som vi sparar in 


på kostnaden för gräsröjning.  


 


Vi har som nämnts redan i dag upplåtit kommunal mark till odling på ett 


flertal områden i kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre 


områden upplåtna för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område 


som är utarrenderat till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både 


kolonilotter och enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda 


av direkt efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlings-


lotter än det utbud som finns i dag.    


 


Vi ställer oss positiva till att upplåta ytterligare mark till odling. En 


inventering behöver göras avseende passande mark och det behöver finnas 


uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena. En första 


upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem kan behöva 


finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om det ska 


finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att man 


ska vara skriven inom kommunen.  


 


Kommunen har redan idag på några platser skapat enklare koloniområden, 


jag vill att vi utökar dessa i alla kommundelar. Ett koloniområde skapar inte 


bara möjlighet att själv odla sin mat och därmed dryga ut sin hushållskassa, 


utan även möjlighet till möten mellan människor.  
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Genom att genomföra detta uppnår vi på Agenda 2030 några av delmålen i 9 


av huvudmålen. Agenda 2030 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 ,15 och 16." 


 


Oscar Löfgren (V) yrkar att berörd nämnd får i uppdrag att utreda 


upplåtandet av kommunalmark för uthyrning för odling. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2020, § 139 att skicka motionen 


till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen för yttrande till AB Ljusdalshem och 


till markhandläggarna. 


 


AB Ljusdalshem skriver i sitt yttrande att bolaget redan har den interna 


policyn att hjälpa alla som vill odla med markytor för detta. Bolaget har även 


stått för trävirke samt jord för att underlätta för den/de som vill odla att 


komma igång. AB Ljusdalshem har stor tillgång till lämplig mark kring 


bostadsfastigheter på alla orter och det finns en del kommunal mark som 


även går att nyttja. För att ytterligare nå ut med informationen så är det bra 


om man på kommunens hemsida upplyser om att detta är möjligt och att man 


kontaktar AB Ljusdalshem för att få hjälp. 


 


Markhandläggaren skriver i sitt yttrande att kommunen som nämnts redan 


idag har upplåtit kommunal mark till odling på ett flertal områden i 


kommunen, både som jordbruksarrenden och som mindre områden upplåtna 


för husbehovsodling/odlingslotter samt ett större område som är utarrenderat 


till Ljusdals Koloniförening som i sin tur upplåter både kolonilotter och 


enklare odlingslotter. Hittills har upplåtelserna varit styrda av direkt 


efterfrågan men det finns troligtvis ett större intresse för odlingslotter än det 


utbud som finns i dag.    


 


Markhandläggaren ställer sig positiv till att upplåta ytterligare mark till 


odling. En inventering behöver göras avseende passande mark och det 


behöver finnas uttalat vilka bestämmelser som ska gälla på odlingsområdena.  


 


En första upplåtelse av odlingslotter bör ske via lottning och ett kösystem 


kan behöva finnas vid stor efterfrågan, det behöver även tas ställning till om 


det ska finnas förutsättningar för att få en odlingslott tilldelad, exempelvis att 


man ska vara skriven inom kommunen.  


 


Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska bifallas. I sitt 


övervägande skriver hon att det är positivt att upplåta ytterligare mark till 


odling. Odlingsbar mark finns på ett flertal platser i kommunen. 
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En inventering bör göras avseende passande mark i hela kommunen och en 


förutsättning för att bli tilldelad en odlingslott bör vara, att man är skriven i 


kommunen. 


 


Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalles. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 142 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 88 


Kommunstyrelsens ordförandes förslag 10 maj 2021 


Yttrande från markhandläggarna 27 januari 2021 


Yttrande från Ljusdalshem 21 januari 2021 


Kommunfullmäktiges protokoll 12 december 2020 § 139 


Motion 1 december 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn  


(-), Solange Nordh (C), Lars Molin (M), Maud Jonsson (L), Bodil Eriksson 


(LB), Lars G Eriksson (SD), Jonas Rask Samuelsson (C), Roger Kastman 


(KD), Kristoffer Hansson (-), Per-Gunnar Larsson (S) och Jonny Mill (LB): 


Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Oscar Löfgrens m 


fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Kommunstyrelsen för verkställande 
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§ 125 Dnr 00326/2020  


Motion från Solange Nordh (C) om att kommunen ska 
verka för att Ljusdalshem inför Huskurage. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Motionen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Solange Nordh (C) och Jonas Rask-Samuelsson (C) har lämnat en motion till 


kommunfullmäktige om att kommunen ska verka för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage. 


 


Motionärerna skriver att ett sätt att motverka våld i hemmet är att införa 


Huskurage, ett sätt att uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som 


sker i hemmet. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma 


namn. Metoden syftar till att grannar ska våga uppmärksamma då de 


misstänker sig höra att våld sker i bostadshuset. I det våldsförebyggande 


arbetet är det också av yttersta vikt att det möjliggörs för män med 


våldsproblem, som inte är dömda, att få rätt till vård och behandling. 


 


Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige verkar för att AB Ljusdalshem 


inför Huskurage samt att detta blir synliggjort, så att privata hyresvärdar kan 


ta efter AB Ljusdalshems goda exempel. 


 


Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020, § 104 att skicka 


motionen till kommunstyrelsen för beredning. 


 


Kommunstyrelsen skickade motionen till AB Ljusdalshem för yttrande. 


 


Ljusdalshems VD skriver i sitt yttrande att han tycker att det är en bra 


motion och att bolaget har för avsikt att införa Huskurage så fort som möjligt 


under första kvartalet 2021.    


 


Ordföranden skriver i sitt övervägande att det är en bra motion med ett 


tydligt budskap och en metodik som är väl beprövad. 


 


Kommunstyrelsen beslutade 27 maj 2021, § 113 att återremittera motionen. 


Anledningen till återremissen var att man ville att kommunen ska ta initiativ 
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till ett möte med kommunens säkerhetschef, Polisen, Kvinnojouren och AB 


Ljusdalshem för att inhämta deras synpunkter. 


 


Kommunstyrelsens presidium har haft möte med representant från enheten 


för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdalshem samt Medborgarskolan 


och fått utökad information om Huskurage.   


 


Ljusdalshem har redan infört Huskurage och kommunstyrelsens ordförande 


föreslår att motionen ska anses besvarad. 


 


Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses bevarad. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 157 


Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2021, § 113 


Förslag till beslut 24 februari 2021 


Yttrande från Ljusdalshem 10 december 2020 


Kommunfullmäktiges protokoll 28 september 2020, § 104 


Motion 25 september 2020 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C) och Solange Nordh (C): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.   


 


Yvonne Oscarsson (V) och Oscar Löfgren (V): Motionen ska avslås.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer Marit Holmstrands m fl yrkande mot Yvonne 


Oscarssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller 


Marit Holmstrands yrkande. 


 


Omröstning begärs. 


 


Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 


 


Ja-röst för Marit Holmstrands yrkande, Nej-röst för Yvonne Oscarssons m fl 


yrkande.  
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Omröstningsresultat 


Med 26 Ja-röster mot 9 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 


kommunfullmäktige beslutat att bifalla Marit Holmstrands m fl yrkande. 


 


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), Birgitta Backman (S), Birgitta Ek 


(S), Sören Görgård (C), Ulf Nyman (C), Solange Nordh (C), William 


Våhlberg (C), Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud 


Jonsson (L), Bertil Skoog (L), Bodil Eriksson (LB), Marie-Louise Hellström 


(LB), Kristoffer Hansson (-), Lena Svahn (-), Per Andersson (SD), Lars G 


Eriksson (SD) och Roger Kastman (KD) röstar Ja. 


 


Mariana Lindh (S), Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Pernilla Färlin 


(M), Lennart Brolin (M), Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V), Ingela 


Gustavsson (V) och Jonny Mill (LB) röstar Nej. 


 


Lars Molin (M) och Jens Furuskog (SD) avstår från att rösta. 


 


Bertil Asplund (S) och Ann Eriksson (S) deltar inte i omröstningen. 


Reservationer 


Yvonne Oscarsson (V), Oscar Löfgren (V) och Ingela Gustavsson (V) 


reserverar sig mot beslutet.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


AB Ljusdalshem för kännedom 
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§ 126 Dnr 00370/2021  


Avsägelse från Peter Larsson (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Peter Larsson (SD) beviljas avsägelse från sitt uppdrag.  


Sammanfattning av ärendet 


Peter Larsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 


kommunfullmäktige.  


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Peter Larsson kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutexpediering 


Akt 


Peter Larsson 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


 





