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Kjell Nilsson (S) tjg ersättare deltar digitalt 
Yvonne Oscarsson (V) deltar digitalt 
Oscar Löfgren (V) deltar digitalt 
Ingela Gustavsson (V) deltar digitalt 
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Övriga deltagare Kommunchef Nicklas Bremefors § 1 
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Justerare Lena Svahn (MP) och Lars G Eriksson (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2021-02-01 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 1-20 

 Karin Höglund   

 Ordförande 
   

 Marit Holmstrand   

 Justerare 
   

 Lena Svahn (MP) och Lars G Eriksson (SD)   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

Datum för anslags upprättande 2021-02-02 

Datum för anslags nedtagande 2021-02-23 

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 januari 
2021. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 15 januari 2021 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar 
enhälligt att sammanträdet är i laga ordning kungjort. 
 
Till dagens sammanträde har anmälts men ej kungjorts tre avsägelser, en 
interpellation och ett medborgarförslag. Ordföranden frågar fullmäktige om 
dessa får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

 
Allmänhetens frågestund 

 
Inga frågor ställs. 

 
Ledamöternas korta frågor 

Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om status på utbildnings-
nämndens analys av höstens ökning av tillbudsrapporter i skolan.  
 
Utbildningsnämndens ordförande Stina Michelson svarar på frågan. 
 
Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om öppning av de stängda 
sjukvårdsplatserna på Ljusdals närsjukhus. 
 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) svarar på frågan. 
 
Jonas Rask-Samuelsson (C) ställer en fråga om hur belastningen på 
kommunens egen personal har varit under perioden med stängda platser? 
 
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) svarar på frågan. 
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§ 1 Dnr 00094/2020  

Coronaviruset 2020 - Information 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar:  
 
Smittspridningen avtar kraftigt i länet och kommunen. 
 
Det har varit en extremt hög belastning på omsorgspersonalen. Det ser 
ljusare ut nu. Ingen bekräftat smittad av kunderna inom särskilt boende. 
Några kunder är provtagna men inget svar har ännu erhållits.  
 
Vaccineringen har påbörjats och kommer att pågå framöver. Kommunen 
hjälper regionen. I den första fasen vaccineras kunder och personal inom 
äldreomsorg och omsorg. De flesta har fått dos nummer 1. Inför fas 2 tar 
regionen helt över ansvaret för vaccinationerna.  
 
När vaccination av personer som är 70 år och äldre påbörjas beror på när 
Astra Zenecas vaccin godkänns. Detta vaccin är inte lika ömtåligt som 
nuvarande vaccin.  
 
Flera beslut har fattats på kommunal nivå. I november stängde mycket ner 
och skärptes ytterligare i  december. I dag 25 januari öppnas fritids- och 
kulturverksamheter för de som är födda år 2005 och senare. 
 
Gymnasiet kommer att öppna upp växelvis tom 1 april. 
 
Eleverna i åk 9 är tillbaka i undervisning, årskurs 7-8 har växelvis 
fjärrstudier och närstudier. 
 
Kommunen är fortfarande i stabsläge. 
 
Den finns en oro inför en tredje våg, ökad smittspridning på sportlovet och 
mutationer i viruset.  



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
8(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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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§ 2 Dnr 00296/2020  

Ny sponsringspolicy för Ljusdals kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Sponsringspolicyn antas.        

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare sponsringspolicyn har blivit inaktuell på grund av 
kommunstyrelseförvaltningens nya organisation och enheten för strategisk 
och hållbar utveckling har därför tagit fram ett förslag på ny sponsrings-
policy. I arbetet med att ta fram ett nytt förslag har jämlikhet, jämställdhet 
och allas lika värde varit vägledande.  
 
Sponsringspolicyn har skickats ut på remiss under perioden 2 september till 
6 november 2020. Remissen skickades till alla föreningar i kommunens  
föreningsregister som har uppgivit e-postadress samt kommunala råd, tre 
svar inkom. Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF avd. 116 
Ljusdal, Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, och Ljusdals IF. Ingen av 
föreningarna hade något att erinra, SKPF tycker att förslaget till 
sponsringspolicy är alldeles utmärkt och Ljusdals IF anser att det är positivt 
med kopplingar till Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 5 
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2020, § 111 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 7 december 2020 
Förslag till sponsringspolicy 7 december 2020 

Yrkanden 

Markus Evensson (S), Maud Jonsson (L) och Lena Svahn (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 
Författningssamling 
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§ 3 Dnr 00203/2019  

Kommunal avfallsplan för förebyggande och hantering 
av avfall 2021-2025 (Kretsloppsplan) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ljusdals kommuns kretsloppsplan 2021-2025 antas som kommunens 
 gällande avfallsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kapitlet Miljöbalken ha en plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Både plan och föreskrifter fastställs av 
kommunfullmäktige.  
 
Ljusdals kommuns Kretsloppsplan 2021-2025 ersätter kommunens avfalls-
plan 2015-2020. Den nya planen har fått namnet Kretsloppsplan för att 
spegla dess ambition om att befintliga resurser tillvaratas och mindre avfall 
uppstår. Kretsloppsplanen berör inte bara kommunens avfallshantering, utan 
har sin tungvikt på åtgärder som ska motverka att onödigt avfall uppstår i 
kommunorganisationen, liksom hos kommunens hushåll och företag. Krets-
loppsplanen innehåller alla delar som Naturvårdsverkets föreskrifter anger 
att en avfallsplan ska innehålla.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 6 
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2020, § 16 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020 
Bilaga 1-3 
Ljusdals kommuns kretsloppsplan 25 november 2020 
Bilaga 1-8 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
12(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 

Lena Svahn (MP), Bertil Asplund (S), Sören Görgård (C), Solange Nordh 
(C), Maud Jonsson (L), Lars Molin (M), Roger Kastman (KD), Kjell Nilsson 
(S) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lena Svahns m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering  
Akt 
ESHU för verkställande 
Författningssamling 
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§ 4 Dnr 00293/2018  

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018-2030 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 antas 
 som kommunens  handlingsplan. Beslutet gäller de åtgärder i 
 handlingsplanen som uttryckligen berör kommunen, dock ej åtgärd 10.5 
 som endast berör kommuner med havskust. 
 
2. Under mål 7 på sidan 18 läggs till en punkt 7.7 som lyder: 
 
 Ljusdals kommun ställer sådana krav i upphandlingar som leder till att 
 andelen livsmedel som är producerade i närområdet ökar i kommunens 
 livsmedelsproduktion. 
 
3. En aktivitetsplan med tillhörande budget för genomförande av planens 
 åtgärder tas fram en gång per år, med start för år 2022. 
 
4.  Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret över handlingsplanens 
 genomförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 syftar 
till att öka den lokala livsmedelsproduktionen för att uppnå en högre 
sysselsättning, ett rikare odlingslandskap och en lägre sårbarhet i en situation 
av kris. Handlingsplanens mål och åtgärder utgör en samlad strategi för hur 
kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 7 
Arbetsutskottets protokoll 16 december 2021, § 110 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 november 2020 
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 9 juni 2020 
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Yrkanden 

Markus Evensson (S), Bertil Asplund (S), Sören Görgård (C), Lena Svahn 
(MP), Lars Molin (M), Irene Jonsson (S), Maud Jonsson (L) och Roger 
Kastman (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Markus Evenssons 
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta .  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
ESHU för verkställande 
Författningssamling 
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§ 5 Dnr 00194/2020  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg tredje kvartalet 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport om ej verkställda beslut för 
äldreomsorgen samt stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2020.     
 
Omsorgsnämndens ordförande Laszlo Gönczi (MP) gör ett inlägg i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 10 
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021 
Protokollsutdrag 24 november 2020, § 149 

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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§ 6 Dnr 00198/2020  

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 
tredje kvartalet 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har översänt rapport om ej verkställda 
beslut för individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2020.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 14 januari 2021, § 11 
Tjänsteskrivelse 7 januari 2021 
Protokoll arbetsmarknads- och socialnämnden 17 november 2021, § 179 

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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§ 7 Dnr 00558/2018  

Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i 
Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 
2021 (2+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till ledamöter väljs Sven Cahling (S) och Anna-Karin Zachrisson (C). 
 
2. Till ersättare väljs Elisabeth Collin (LB).  

Sammanfattning av ärendet 

Val av ledamöter och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse ska 
förrättas årligen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om omval kan ske på ledamöterna Sven 
Cahling (S) och Anna-Karin Zachrisson (C) samt ersättaren Elisabeth Collin 
(LB). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse 
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§ 8 Dnr 00557/2018  

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter 
stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2021 (1+1) 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Roger Walter (L) väljs till revisor. 
 
2. Björn Brink (C) väljs till ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse ska förrättas 
årligen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar fullmäktige om omval kan ske på revisor Roger Walter 
(L) samt ersättaren Björn Brink (C). Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Karin Jonsson i Ångsäter  
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§ 9 Dnr 00276/2020  

Fyllnadsval efter Vanja Isaksson (S) gällande uppdraget 
som ersättare i omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Jan Nordlinder (S) väljs till ersättare i omsorgsnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Vanja Isaksson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ersättare 
i omsorgsnämnden. 
 
Fyllnadsval ska därför göras.  

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Jan Nordlinder (S) väljs till ersättare   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den valde 
Förtroendemannaregister 
Omsorgsnämnden 
Löneenheten 
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§ 10 Dnr 00438/2020  

Fyllnadsval av ersättare i arbetsmarknads- och 
socialnämnden efter Jessica Eriksson (S)  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Birgitta Ek (S) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

Jessica Eriksson (S) har beviljats entledigande av uppdrag som ersättare i 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Fyllnadsval ska därför förrättas.  

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Birgitta Ek (S) väljs till ny ersättare i arbetsmarknads- 
och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Stina Michelsons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den valda 
Förtroendemannaregister 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Löneenheten  
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§ 11 Dnr 00002/2021  

Avsägelse från Henrik Estander (L) från uppdraget som 
ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden. 
Fyllnadsval 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Henrik Estander (L) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  
 
2. My Ovesdotter Hillbom (L) väljs till ny ersättare.  
 
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Estander (L) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Ordföranden frågar om Henrik Estander kan beviljas entledigande från sitt 
uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Maud Jonsson (L): My Ovesdotter Hillbom (L) väljs till ny ersättare i 
arbetsmarknads- och socialnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Maud Jonssons 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den valda 
Den entledigade 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
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§ 12 Dnr 00440/2020  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson 
(S) gällande alltför många ungdomar lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande Kristina Michelson (S). I interpellationen skriver hon: 
 
Nästan 30% av de elever som slutade grundskolan våren 2020 saknade 
fullständiga betyg för behörighet till gymnasiet. Detta trots att det visat sig 
att det fanns en stor övertalighet av elevassistenter och lärare i kommunens 
grundskolor. Under år 2020 har ett stort antal elevassistenter fått lämna sina 
anställningar. 
 
Bodil Eriksson vill ha svar på följande frågor: 
 
1. Har förvaltningen gjort någon analys som kan ge svar på frågan, varför så 
 många elever saknar behörighet till gymnasiet trots en väldigt hög 
 personaltäthet? 
2. Hur säkerställer nämnden att resultaten inte försämras ytterligare med en 
 mycket lägre personaltäthet? 
3. Varje rektor har en tilldelad budget att hålla sig till och vem bär ansvaret 
 när denna ständigt överskrids? 
4. I vilken utsträckning får den enskilda ledamoten i nämnden, vetskap om 
 de olika skolornas budgetavvikelser? 
 
Utbildningsnämndens ordförande Kristina Michelson (S) har svarat på 
interpellationen: 
 
"Andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är låg (67% i åk 9). Ljusdals 
kommun har några få elever som nått A i alla ämnen i åk 9. Vi kan se ett 
mönster av fler antal elever som har reducerade betyg med stigande ålder 
(från åk 7 till 9 där har flest elever reducerade betyg). 
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I en jämförelse med läsåret 2018/2019 kan vi se att andelen elever som når 
kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 sjunkit både bland pojkar och flickor.  
 
Vad man kommit fram till är att ett högt antal vuxna i skolan inte per 
automatik betyder att resultaten blir bättre och delvis därför har man inlett 
omställningsarbetet där vi satsar på utbildad personal, kvalitetskraven har 
höjts.  
 
Utifrån resultaten och det omställningsarbete som pågår arbetar rektorerna 
med sin inre organisation samt tjänstetillsättning kring: 
• Att öka legitimerad personal 
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning 4 ggr/år 
för att inte tappa elevernas utveckling över tid 
• Att satsa på elevhälsans uppdrag för att skapa förutsättningar. Tydligare 
samarbete med elevhälsan och lärarna för att nå varje elev som har behov av 
stöd. 
 
Utifrån detta följer nämnden upp resultat och de mål vi har, analyserar och 
vidtar åtgärder där det behövs i det systematiska kvalitetsarbetet som också 
har förbättrats under det senaste året. Detta för att öka andelen elever som 
går ut grundskolan med godkända betyg och målet är naturligtvis att alla 
våra elever ska klara grundskolan. 
 
Rektor har enskilt ansvar för sin budget och förvaltningschefen har ett 
övergripande ansvar. Förvaltningschefen tillsammans med ledningsstrateg 
och ibland controller har regelbundna möten gällande visa och berätta 
ekonomi, detta är ett nytt sätt att arbeta för att hålla en budget i balans. 
Nämnden har blivit tydligare och ställer krav på att budget skall hållas, det 
har gett resultat. 
 
Utbildningsförvaltningen informerar regelbundet på utbildningsnämndens 
sammanträden och alla får del av de underlag som tagits fram. Hur sedan 
enskild ledamot i nämnden använder sig av detta har jag ingen åsikt om.  
 
Nämnden har sina månadsuppföljningar och sedan december 2019 får vi 
även en detaljerad information per enhet 4 ggr per år, nästa kommer i 
februari 2021 tillsammans med årsbokslutet.” 
 
Inlägg görs från Bodil Eriksson (LB), Stina Michelson (S), Lars Molin (M) 
och Jonas Rask Samuelsson (C).  
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Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 25 januari 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2020, § 141 
Interpellation 14 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 13 Dnr 00013/2021  

Interpellation från Maria Molin (M) till samhälls-
servicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) 
gällande stängning av IP och tennishallen i Ljusdal 
december 2020. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) har ställt en interpellation till samhällsservicenämndens 
ordförande gällande stängning av IP och tennishallen i Ljusdal december 
2020. I interpellationen skriver Maria Molin:  
 
"Alla är väl medvetna om att vi befinner oss mitt i en stor pandemi. Trots 
detta finns det anledning att fundera kring de stängningar som skett av IP 
och tennishallen i Ljusdal. 
 
Det har under jul- och nyårshelgen uttryckts stor oförståelse för detta beslut 
hos våra invånare i Ljusdal. Därför vore det bra om vi alla fick en ordentlig 
förklaring till varför dessa två idrottsanläggningar har stängts. 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 
1. Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut som gjordes före beslutet om 
 stängning togs? 
2. Folkhälsomyndigheten anser att risken för att bli smittad utomhus är 
 minimal. Anser Ljusdals kommun något annat? 
3. Har Ljusdals kommun tagit något aktivt beslut i syfte att bibehålla god 
 fysisk förmåga hos våra invånare trots att vi befinner oss i en pandemi?" 
 
Samhällsservicenämndens ordförande Irene Jonsson (S) har svarat på 
interpellationen: 
 
"När den andra smittspridningsvågen avseende Corona-pandemin tog fart i 
december utfärdade regeringen via statsministern tydliga rekommendationer 
avseende nedstängning av alla kommunala och regionala verksamheter/ 
mötesplatser som inte var att betrakta som samhällsviktig verksamhet, i syfte 
att hejda den galopperande smittspridningen i landet. Ljusdals kommun 
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beslutade då i enlighet med dessa nationella rekommendationer och 
genomförde nedstängningar av verksamheterna på exempelvis Tennishallen 
och Idrottsparken.  
 
Dessa åtgärder diskuterades i kommunens krisledningsstab och efterföljande 
facklig information kring alla stabsbeslut om nedstängningar av kommunala 
verksamheter har genomförts av stabschef. Risk- och konsekvensanalys har 
gjorts vid tre tillfällen och med tillhörande uppföljningsdatum från 11/12 t o 
m 24/1. Dessa har gjorts i dialog med all personal och skyddsombud på plats 
gällande Fritidsenheten verksamheter. 
 
1. Folkhälsomyndigheten anser att risken för att bli smittad utomhus är 
minimal. Anser Ljusdals kommun något annat? 
 
Nej, kommunen har ingen avvikande åsikt gentemot folkhälsomyndigheten. 
Utifrån nationella beslut i december om utökade restriktioner för 
genomförande av idrottsträningar även för barn och ungdomar födda -05 och 
senare, beslutade LBK i samråd med kommunen att ställa in träning och spel 
på utomhusarenan IP för alla ungdomslag. Ljusdals kommun beslutade då 
också att hålla verksamheten med ”allmänhetens åkning” stängd, i syfte att 
undvika folksamling på allmän plats och därigenom motverka 
smittspridning.  
 
Under vecka 2 såg vi att ökningen av smittspridningskurvan för Ljusdals 
kommun hade avtagit något, och under förutsättning att denna kurva inte 
vände uppåt igen planerade kommunen för att öppna upp verksamheten med 
”allmänhetens åkning” på IP så fort det var praktiskt möjligt. Öppningen av 
allmänhetens åkning skedde den 20 januari (dock med vissa restriktioner i 
form av bl a ett maximalt antal besökare på isytan samtidigt). 
 
2. Har Ljusdals kommun tagit något aktivt beslut i syfte att bibehålla god 
fysisk förmåga hos våra invånare trots att vi befinner oss i en pandemi? 
 
I syfte att uppmuntra till fysisk aktivitet bland kommunens invånare finns 
bland annat ett stort antal skidspår tillgängliga, som med fördel kan nyttjas 
under pågående pandemi då risken för smittspridning i denna verksamhet 
bedöms som ringa. Fritidsenheten har fortfarande regelbunden kontakt (fast 
tid varje vecka - telefonmöte) med styrelserna i några olika föreningar där 
det varit ”en balansakt” gällande att kunna öppna vissa delar eller hålla 
stängt. Ex Ljusdals Ridklubb , LBK, Järvsö IK och LIF. Alternativa 
coronasäkra träningsmetoder har föreslagits och provats för att hålla 
föreningslivet igång." 
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Inlägg görs av Maria Molin (M), Irene Jonsson (S), Kennet Hedman (M), 
Ove Schönning (S) och Stina Michelson (S).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 23 januari 2021 
Interpellation 7 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 14 Dnr 00018/2021  

Interpellation från Maria Molin (M) till arbetsmarknads- 
och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) 
gällande Fritidsbank. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1 Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Molin (M) har ställt en interpellation till arbetsmarknads-och 
socialnämndens ordförande gällande Fritidsbank. I interpellationen skriver 
hon: 
 
"Arbetsmarknadsnämnden har tagit beslutet att en Fritidsbank ska inrättas i 
centrala Ljusdal. Denna ska ha till uppgift att låna ut fritidsartiklar så som 
skridskor, skidor mm. 
 
Idag kan man låna skridskor på IP, skidor på skidstadion och tex golfklubbor 
på golfbanan. De flesta föreningar är välvilligt inställda till att låna ut 
idrottsutrustning då någon ny medlem kommer. Barn som vill vara med på 
t.ex. bandyträning eller tennis har idag möjlighet att låna allt de behöver. 
 
Fritidsbanken ska placeras i en stor centralt placerad lokal. Då beslutet togs 
uppgavs en hyreskostnad på 33 000 kronor per månad (396 000 kronor per 
år). Det ska även anställas en handledare som ska vara arbetsledare över de 
personer som ska arbeta på Fritidsbanken. 
 
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
 
1. Utöver hyreskostnad på 33 000 kronor per månad vilka övriga kostnader 
 räknar ni med att kommunen kommer att ha för Fritidsbanken? 
2. Hur lång uppsägningstid har Ljusdals kommun på lokalen? 
3. Vilket problem är det ni kommer att lösa med Fritidsbanken?" 
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Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning (S) har 
svarat på interpellationen:  
 
"Svar 1 
 Hyra 20.000 kronor per månad  -240 000       
 Arbetsledare/år  -450 000                                                                                            
 Bilkostnad/år  -24.000 
 Elkostnad/år          -8.500 
 Fritidsbanken Sverige (start/ engångsavgift) - 5.000 
 där ingår 2skyltar, 1 rollup, 5 T-shirts)  
 Fritidsbanken Sverige (Serviceavgift-  
ingår gruppolycksfallsförsäkring samt  
utlåningssystem samt SMS kostnad   - 2.500 
4 nystartsjobb a 12.500/mån   - 600.000  
Minskning av försörjningsstöd      +  504.000  
socioekonomiska medel från Tillväxtverke  +  826.000 
 
 Vilket gör att vi hamnar på + - 0 i kostnad. 
 
(Skatteintäkter är inte inräknade då dessa hamnar som + i kommunkassan 
4x3.500x12   = + 168.000/år)            
 
Svar 2 
Ljusdalshem har aldrig krävt uppsägningstid då kommunen behöver avsluta 
eller flytta verksamhet. Senast det hände var förra mandatperioden när 
Valliansen styrde då avslutades Credo på Gärdeåsvägen 18 A-C utan 
uppsägningstid. 
 
Svar 3.+ 
Det är inga problem som vi ska lösa utan ett behov. 
Fritidsbanken är till för den som vill prova på nya idrotter och 
friluftsaktiviteter, eller bara utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, det är 
bättre att låna först, både för plånboken och miljön. 
 
Vi får komma ihåg att barnfattigdomen i Ljusdals kommun är 10,4 % (2016) 
så det finns många som aldrig får chansen att prova på idrott eller 
friluftsaktiviteter som man kan vara intresserad av. 
 
I dagsläget är vi en av få kommuner i Gävleborgs län som inte har en 
Fritidsbank. En Fritidsbank innebär en satsning på folkhälsa och miljö 
genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Hållbarhet 
är dessutom ett av målen i Agenda 2030, vilket kommunfullmäktige har 
beslutat att Ljusdals kommun ska arbeta efter. Det främjar såväl spontan som 
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organiserad idrott och bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv. En 
Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, 
likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. 
 
Barnkonventionen som är lag i Sverige sedan 1 januari 2020 säger bland 
annat att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Den säger 
vidare att ingen får diskrimineras (artikel 2). Andra av konventionens artiklar 
som har beröring på Fritidsbanken är att barn har rätt till utveckling (del av 
Artikel 6). till att delta i föreningar och fredliga sammankomster (Artikel 
15), till bästa möjliga hälsa (Artikel 24) samt rätt till lek, vila och fritid 
(Artikel 31). 
 
Fritidsbanken i Ljusdal kommer att vara en resurs för skolan i samband med 
frilufts-och temadagar då inte alla barn har tillgång till egen utrustning att 
använda vid dessa tillfällen. 
 
Ett annat exempel kan vara en familj med vuxna och barn som aldrig har haft 
möjlighet att göra något på sin semester med sina barn, de skulle kunna låna 
tält och sovsäckar på Fritidsbanken för att ta sig ut i naturen och campa för 
första gången. 
 
Fritidsbanken i Sandviken och Bollnäs står redo att skicka (tonvis) med 
utrustning till oss som blivit över. I Bollnäs fick de in 14 ton idrotts och 
friluftsutrustning först året dom hade öppet. 
 
Inrättandet av en Fritidsbank är också ett sätt att minska försörjningsstödet 
där vi ger arbetslösa en chans till ett arbete, vilket gör att deras barn ser att 
mamma och/eller pappa har ett jobb att gå till, vi ser ju hellre att man har en 
sysselsättning än att man sitter hemma och uppbringar försörjningsstöd. Vi 
ser också att det kan bli en minskning av sökta medel från de sociala 
samfonderna för inköp av utrustning då utlåningen i Fritidsbanken sker 
gratis. 
 
LBK har visat ett stort intresse och välkomnar en Fritidsbank. Även ICA 
Matpunkten har uttalat ett intresse och på sikt också bidra till en aktiv och 
hållbar Fritidsbank, även Ljusdalshem och Ljusdals energi tycker att en 
Fritidsbank fyller sitt syfte.  
 
Till sommaren är Fritidsbanken Ljusdal på plats, den är till för ung som 
gammal som vill prova på allt inom sport och friluftsaktiviteter som t.ex 
skidåkning, fiske, campingliv, bandy, hockey, höjdhopp, pulkaåkning d.v.s 
allt inom sport och friluftsliv". 
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Inlägg sker av Maria Molin (M), Ove Schönning (S) och Kjell Nilsson (S).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 23 januari 2021 
Interpellation 7 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
32(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 00444/2020  

Medborgarförslag gällande restaurering av Norrbytjärn 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att restaurera Norrbytjärn i Los.  
 
Förslagsställaren vill att Ljusdals kommun agerar för att våtmarken 
restaureras för att förhindra den pågående igenväxningen och möjliggöra att 
våtmarken på nytt kan utgöra en attraktiv livsmiljö för de arter som är 
beroende av våtmark. 
 
Området kan genom olika åtgärder komma att utgöra en viktig miljö för flera 
djur- och växtarter samt en möjlighet till rekreationsområde för boende och 
besökande i området som i övrigt saknar besöksvänliga fågellokaler ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Önskemålet är att kommunen ser över möjligheten till, och vinningen av, att 
restaurera området i likhet med de planer som Bollnäs kommun har för 
området Mödänge eller med utgångspunkt för det arbete som vidtagits vid 
Ålsjön i Söderhamn. Spänger, gömsle, utkikstorn, sittplatser och grillplats 
bjuder in till en naturnära och lärande fritidssysselsättning. Ett område som 
också kan komma att användas av skola och förskola i lärande syfte.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Förslagsställaren, Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 00022/2021  

Avsägelse från Pia Hedblom (V) från uppdraget som 2:e 
vice ordförande i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Pia Hedblom beviljas entledigande från sitt uppdrag. 
 
2. William Våhlberg (C) väljs till ny 2:e vice ordförande. 
 
3. Uppdraget gäller för återstoden av mandatperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Pia Hedblom (V) har avsagt sig sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
utbildningsnämnden. 
 
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): William Våhlberg (C) väljs till ny 2:e vice ordförande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den valde 
Den entledigade 
Utbildningsnämnden 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
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§ 17 Dnr 00031/2021  

Avsägelse från Peter Engdahl (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Peter Engdahl (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Peter Engdahl (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar om Peter Engdahl kan entledigas från sitt uppdrag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den entledigade 
Länsstyrelsen 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten 
 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
35(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 00030/2021  

Interpellation från Sören Görgård (C) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande inrättande av 
hållbarhetsberedning 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen får framställas. 
 
2. Svar ska lämnas vid nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande gällande inrättande av hållbarhetsberedning. 
 
I interpellationen skriver han: 
 
"På kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2021 togs beslut att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra beredning för hållbar utveckling, 
att kommunstyrelsen alltid ska ha en stående punkt om hållbar utveckling i 
Ljusdals kommun och att en utvärdering ska ske sista kvartalet 
2022.Triadens förslag var att en s k Hållbarhetsberedning ska inrättas. 
 
Under diskussionen inför beslutet uttryckte kommunstyrelsens ordförande 
Markus Evensson att kommunfullmäktige med ”oerhörd tydlighet” uttalat, 
och beslutat, att en Hållbarhetsberedning ska inrättas.” 
 
Sören Görgård (C) ställer följande fråga: 
 
- Vid vilket kommunfullmäktigesammanträde har ett beslut att inrätta en 
 hållbarhetsberedning fattats och i vilket protokoll kan man läsa detta? 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen får framställas. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt, Sören Görgård, Markus Evensson 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
36(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr 00029/2021  

Avsägelse från Sören Görgård (C) som gruppledare i 
centerpartiet. Fastställande av ny gruppledare 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Sören Görgård (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 
 gruppledare för Centerpartiet. 
 
2.  Jonas Rask Samuelsson (C) fastställs som ny gruppledare för 
 Centerpartiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Sören Görgård (C) har begärt avsägelse från sitt uppdrag som gruppledare 
för centerpartiet.  
 
Ordföranden frågar om Sören Görgård kan entledigas från sitt uppdrag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse  

Yrkanden 

Solange Nordh (C): Jonas Rask-Samuelsson (C) fastställs som ny 
gruppledare för Centerpartiet.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Jonas Rask Samuelsson (C) kan fastställas som ny 
gruppledare för Centerpartiet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta .  
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Den entledigade 
Den valde 
Förtroendemannaregister 
Löneenheten 



 

Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 
Sida 
37(37) 

Datum 
2021-01-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr 00034/2021  

Medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande fritidsverksamhet för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar har lämnats till kommunfullmäktige.  
 
Fritidsverksamheten ska hållas öppen på kvällar ca klockan 18:00-22:00 och 
på helger ca klockan 14:00-22:00. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan skickas till 
kommunstyrelsen för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.  
 
Beslutexpediering 
Akt 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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