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 Ersättare 

Kristoffer Kavallin (MP) deltar digitalt 

Övriga deltagare Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (M) 

Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare 

Planingenjör Viktor Svensson § 98 

Justerare Kristina Michelson (S) och Jens Furuskog (SD) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-10-04 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer §§ 98-115 

 Karin Höglund   

 Ordförande 

   

 Annelie Wallberg   

 Justerare 

   

 Kristina Michelson (S) och Jens Furuskog (SD)   
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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Datum för anslags upprättande 2021-10-04 

Datum för anslags nedtagande 2021-10-26 

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 17 september 2021. 

Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 september 2021 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 

laga ordning kungjort. 

 

Meddelanden 

 

Ordförande meddelar att Länsstyrelsen utsett Lennart Brolin (M) till ny ersättare i 

kommunfullmäktige, Anna Thyrell (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige och Tobias 

Hällgren- Ersgård (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller för återstoden 

av mandatperioden. 

 

Allmänhetens frågestund 

 

Inga frågor har inkommit.  

 

Ledamöternas korta frågor 

 

Maria Molin (M) ställer en fråga om det finns någon plan eller policy för hur 

övervakningskameror ska sättas upp i kommunen? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 98 Dnr 00064/2018  

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 

närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 

projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 

förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 

lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 

 

Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 

för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 

därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 

 

De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 

sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 

en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 

del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 

omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 

 

Planingenjör Viktor Svensson informerar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 155 

Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 112 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 

Samrådsredogörelse 29 november 2020 

Granskningsutlåtande 16 juli 2021 

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Kristoffer Hansson (-), Sören Görgård (C), Bertil Asplund 

(S), Irene Jonsson (S), Roger Kastman (KD) och Maud Jonsson (L): Bifall 
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till kommunstyrelsens förslag att den fördjupade översiktsplanen för 

Öjeberget i Järvsö antas.  

Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 99 Dnr 00280/2021  

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 

 augusti 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig 

 solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

 Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 

 att Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun genom att företa 

 samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

 borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

 nuvarande och blivande borgenärer. 

 

2.  Ljusdals kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ljusdals 

 kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

 Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

 borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

 medlemmarna enligt Borgenärsförbindelsen, alltjämt gäller. 

  

3.  Ljusdals kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ljusdals 

 kommun den 7 oktober 2011, vari Ljusdals kommuns ansvar för 

 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

 gäller. 

 

4.  Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand och kommunchef 

 Nicklas Bremefors utses att för Ljusdals kommuns räkning underteckna 

 alla handlingar med anledning av detta beslut.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest 

genom beslut i kommunfullmäktige den 30 september 2013. Samtliga 

medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(Regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

(garantiavtalet) 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år. Även Regressavtalet 

och Garantiavtalet riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att 

dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest är det av 

största vikt att Ljusdals kommun fattar beslut i fullmäktige innan avtalens 

giltighetstid löper ut vilket är den 7 oktober 2021.              

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 135 

Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Kommuninvest 
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§ 100 Dnr 00301/2020  

Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Förfrågan ställs till Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att ingå 

 i Bollnäs och Ovanåkers gemensamma Överförmyndarnämnd från och 

 med nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.           

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i 

överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. 

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en 

gemensam överförmyndarnämnd med Bollnäs som huvudman. Ljusdal har 

fortsatt en egen överförmyndarnämnd.   

              

Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att 

Ljusdal ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma 

överförmyndarnämnd.  

 

Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt 

effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska 

ansluta sig även politiskt.             

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 159 

Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 100 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 augusti 2021 

Överförmyndarnämndens protokoll 31 augusti 2020, § 23 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 

Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Lars G Eriksson (SD): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag.   
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Bollnäs och Ovanåkers kommuner 
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§ 101 Dnr 00180/2021  

Kommunikationspolicy - antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kommunikationspolicyn antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy antogs år 2016  och 

ersatte Informationsstrategin. Alla policydokument ska genomgå en översyn 

av revideringsbehov minst vart fjärde år från senaste revidering/fastställande 

av dokumentansvarige.  

 

Vid översynen framkom det att större ändringar av principiell karaktär var 

tvungna att genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade 

arbetssätt, och dokumentet ska därför antas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 160 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 80 

Kommunikationspolicy 17 maj 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Lars Molin (M) 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 och publicering på intranätet 
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§ 102 Dnr 00192/2019  

Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv- antagande 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 

reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 

till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 

annorlunda ut idag än då.  

 

Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 

som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 

att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 

processer.  

 

Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 

och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 

redovisa sin information.  

 

Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arkivreglemente för Ljusdals 

kommun antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 143 

Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 81 

Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 

Arkivreglemente 1 juni 2021 

Yrkanden 

Lena Svahn (-), Lars Molin (M) och Marit Holmstrand (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

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

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Nämnder och förvaltningar 

Intranätet 
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§ 103 Dnr 00260/2021  

Taxor för äldreomsorgen 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Abonnemang för trygghetstelefoni höjs till 230 kronor per månad. 

 

2.  En engångsavgift om 350 kronor tas ut för installation av 

 trygghetstelefoni. 

 

3.  En självkostnadsavgift tas ut för borttappade/ej återlämnade larm och 

 tillbehör.  

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 

kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefon är ett bistånd som 

ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende. 

Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 

trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 

 

I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kronor per månad och det ingår i 

max taxan. Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och 

special-knappar för personer som har svårt att trycka på en knapp står 

kommunen för. Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för 

borttappade eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals 

kommun är hyra för larm från leverantör om 56 kronor per månad. 

 

Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kronor per styck, 

armband 60 kronor per styck, batterier 20 kronor per styck. För kunder som 

behöver specialknappar har kommunen en kostnad om mellan 167-420 

kronor per styck. Vid byte av batteri används ett renoveringskitt, som består 

av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till en kostnad av 120 kronor 

och det utförs av kommunens personal. 

 

En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 

Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig. 

 

Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 

mellan 200 – 300 kronor per månad. De flesta kommuner tar även ut en 
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installations-kostnad mellan 345 – 375 kronor som ej ingår i maxtaxan utan 

ses som en engångsavgift. 

 

Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 

larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm. 

 

En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 

betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 

En höjning till 230 kronor per månad genererar intäkter på 223 000 kronor 

per år. En höjning till 250 kronor i månaden genererar intäkter på 298 000 

kronor per år. Utredningen visar att Ljusdals kommun ligger lägre i sina 

avgifter för trygghetstelefoni och inte tar ut några engångsavgifter 

 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 137 

Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2021, § 94 

Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 3 juni 2021 

Yrkanden 

Marit Holmstrand (S), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M) och Lars G 

Eriksson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Omsorgsnämnden för verkställande 
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§ 104 Dnr 00261/2021  

Cykla i Gävleborg - en regional plan för ökad och säker 
cykling  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Remissyttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har skickat förslag på en regional plan för ökad och säker 

cykling till Ljusdals kommun på remiss. Förvaltningarna har getts tillfälle att 

yttra sig. Sammantaget anser Ljusdals kommun att det är en gedigen plan 

som ligger i linje med Ljusdals kommuns arbete med cykelfrågor samt att 

det finns aktiviteter och initiativ som kan vara ledande i det fortsatta arbetet. 

Ljusdals kommun anser att det inte är något som saknas i cykelplanen eller 

som behöver korrigeras. Ljusdals kommun ställer sig därmed positivt till den 

regionala planen för ökad och säker cykling. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 9 september 2021, § 158 om att tillägga i 

yttrandet att regionen bör bevaka Trafikverkets agerande som ibland står helt 

i strid med säker cykling, bl a borttagande av vägrenar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 158 

Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021 

Förslag till remissvar  

Remiss från Region Gävleborg 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Marit Holmstrand (S), 

Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (-), Jonas Rask Samuelsson (C), 

Jonny Mill (LB) och Maud Jonsson (L):  Bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering 

Akt 

Region Gävleborg 
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§ 105 Dnr 00222/2021  

Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 

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 första kvartalet 2021.   

 

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) redogör för ärendet.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 138 

Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 

Omsorgsnämndens protokoll 19 juni 2021, § 85 

Sammanställningar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 

förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 106 Dnr 00287/2021  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 
gällande integration för våra utlandsfödda kvinnor. 
Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har lämnat en interpellation till arbetsmarknads- och 

socialnämndens ordförande gällande integration för våra utlandsfödda 

kvinnor. 

 

Bodil Eriksson skriver: 

 

"Många utrikes födda kvinnor har en svag ställning på arbetsmarknaden och 

har därför också svårt att hävda sina självklara rättigheter. Det handlar bland 

annat om bristande utbildning, kvinnornas isolering men framför allt är det 

hedersnormer som förvägrar dessa kvinnor inträde på den svenska 

arbetsmarknaden. Den sociala isoleringen medför att alltför många kvinnor 

förlorar möjligheten att få utbildning och de missar det svenska språket samt 

kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. 

 

Jag har själv vid flera tillfällen, träffat både utrikes födda kvinnor och 

kvinnor som ideellt arbetar för att förbättra dessa kvinnors villkor. Vår 

gemensamma slutsats blev, att det tyvärr är kvinnornas egna män som är det 

största hindret i deras utveckling. Istället för att satsa på diverse projekt som 

matlagning och kulturella sammankomster måste insatser riktas för att bryta 

den traditionella patriarkala hederskulturen." 

 

Bodil Eriksson ställer följande frågor: 

 

1. Har Ljusdals kommun någon handlingsplan/strategi för hur dessa kvinnor 

ska ges möjlighet att bryta sin isolering? 

2. Eftersom männen till de utrikes födda kvinnorna upplevs som det största 

hindret för deras inträde på den svenska arbetsmarknaden blir min fråga, 

finns det planer på utbildningsinsatser för dessa män? 
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3. Lokalen på Stationsgatan 29E har upplåtits för att bereda möjlighet för 

både män och kvinnor med utländsk bakgrund att träffas. Denna lokal har 

tagits över av männen och kvinnorna känner sig inte längre välkomna till 

lokalen. Vem har ansvaret för denna lokal och vem bestämmer om vilka 

tider som lokalen får disponeras? 

 

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning har svarat 

på interpellationen: 

 

"Jag håller helt med dig Bodil om att utrikes födda kvinnor har en svag 

ställning på arbetsmarknaden. Därför är det bra att det redan idag finns ett 

etablerat samarbete mellan integrationsverksamheten och arbetsmarknads-

enheten(AME) samt utbildningscentrum (UC) om vilka utbildningsinsatser 

som behövs, praktik i kombination med svenska studier och olika jobbspår 

för att klä på individen rätt kunskap för att förhoppningsvis vara redo att gå 

ut i reguljärt arbetsliv så småningom. Av de utlandsfödda som idag är 

inskrivna på AME ligger fördelning på 50 % kvinnor och 50 % män i olika 

jobbspår. 

 

Det kan vara av vikt att även redogöra för att arbetsmarknads- och 

socialnämnden och -förvaltningen inte har huvudansvaret för alla 

utrikesfödda kvinnor och män utan vår nämnd och förvaltning ansvarar för 

kommunplacerade flyktingar med skyddstillstånd.  

 

Integrationsverksamheten består idag av tre medarbetare, en 

Flyktingsamordnare, en Flyktinghandläggare och en Ekonomiassistent samt 

enhetschef på 25 %. Samverkan runt Integrationsarbetet sker i många 

nätverk, både i kommunen och i regionen, där vi alltid lägger stor vikt vid 

dessa frågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna idag är dock att bosätta och 

ge ett gott mottagande till de flyktingar som anvisats till kommunen av 

Migrationsverk/Länsstyrelsen.  

 

Det verkar som att du tror att vår nämnd och förvaltning anordnar 

matlagningskurser och kulturella sammankomster vilket inte alls stämmer 

och vi har ingen möjlighet att styra över vad till exempel studieförbund eller 

föreningar anordnar själva. " 

 

Svar på fråga 1.   

 

På Integrationsverksamheten har vi under åren haft föräldragrupper, för både 

kvinnor och män, samt kvinnogrupper, men på grund av minskning av 

personal och dessutom pandemi så har vi inte haft möjlighet att fortsätta med 

vår gruppverksamhet. 
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Integrationsverksamheten har dock en väldigt god kontakt med de nyanlända 

i kommunen och har stor inblick i vilka svårigheter de brottas med och 

försöker hjälpa och stödja var och en där de befinner sig.  

 

Här vill jag poängtera att denna fråga besvaras utifrån vår egen nämnd och 

förvaltning, och att vi inte har någon särskild handlingsplan eller strategi 

som gäller för alla kommunens verksamheter.  

 

Svar på fråga 2. 

När man kommer till Sverige som kommunplacerad flykting med 

skyddstillstånd finns en etableringsplan som arbetsförmedlingen (AF) 

ansvarar för men det är kommunerna i Hälsingland som gör utbildningen i 

samverkan. 100 timmar utbildning med 8 olika spår som består av  

1. Att komma till Sverige. 2,Att bo i Sverige. 3,Att försörja sig och utvecklas 

i Sverige. 4, Individens rättigheter och skyldigheter. 5, Att bilda familj och 

leva med barn i Sverige. 6, Att påverka i Sverige.  7, Att vårda sin hälsa i 

Sverige. 8, Att åldras i Sverige. 

 

Flyktingmottagningen har ytterligare insatser som bland annat handlar om 

alla diskrimineringsgrunder. 

 

Vi har även sett att många män tagit del av, och uppskattat, 

föräldraskapsutbildningen vi tidigare haft. Men som jag tolkar frågan så 

handlar det om hederskulturer, får vi kännedom om detta så kommer 

socialtjänsten agera med de rutiner som finns i förvaltning/socialtjänst.  

 

Svar på fråga 3. 

Vi i nämnd och förvaltning har inga lokaler som vi betalar eller upplåter till 

andra, här kan jag bara hänvisa dig till fastighetsägarna och/eller respektive 

nationalitetsgrupperingar som kan hyra inom sina föreningar. 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Ove 

Schönning (S), Marit Holmstrand (S), Lennart Brolin (M), Susanne 

Blomqvist (L), Kennet Hedman (M), Yvonne Oscarsson (V), Gunnar 

Eriksson (S) och Lars G Eriksson (SD).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 

Interpellation 
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Propositionsordning 

Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 107 Dnr 00286/2021  

Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande om det var rätt 
att betala ut föreningsbidrag till Ibn Rushd. Svar 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Interpellationsdebatten anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Bodil Eriksson (LB) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande: 

 

"Studieförbundet Ibn Rushd beviljades ett föreningsbidrag på 44 530 kronor 

på samhällsservicenämndens sammanträde 2021-06-21, nämnden var enig i 

sitt beslut. Studieförbundet Ibn Rushd granskades av Folkbildningsrådet 

2019. Kritiken som framkom handlade bland annat om anti-semitism och 

homofobi och att makten över verksamheten är begränsad till ett mindre 

mansdominerat nätverk. Under år 2020 granskade Expressen och 

terrorforskaren Magnus Ranstorp, Ibn Rushds verksamheter. I deras 

granskning uppdagades att Ibn Rushd anlitat antisemiter, homofober, 

salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning 

ska accepteras i Sverige. Både Statskontoret och Riksrevisionen har riktat 

skarp kritik mot Ibn Rushds kontroll av de medel staten har betalt ut. Ibn 

Rushd har ingen egen förening i Ljusdal utan bidraget betalas ut till Ibn Rush 

Distrikt Norra. I Ljusdal är det den somaliska föreningen som erhållit 

bidraget." 

 

Bodil Eriksson ställer följande frågor: 

 

1. Anser kommunstyrelsens ordförande att Ibn Rushd lever upp till 

demokratikraven som vår kommun har? 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är försvarbart att lämna 

kommunalt föreningsbidrag (skattemedel) till Ibn Rushd? 

3. Har Ljusdals kommun möjlighet att granska den somaliska föreningens 

verksamhet för att säkerställa att bidrag som utbetalas går till avsett 

ändamål? 
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Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på frågorna: 

 

1.  Anser kommunstyrelsens ordförande att Ibn Rushd lever upp till 

 demokratikraven som vår  kommun har? 

 

Svar: Vilka krav menar du då? 

 

2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är försvarbart att lämna 

kommunalt föreningsbidrag (skattemedel) till Ibn Rushd? 

 

Svar: Ja utifrån att de efterfrågade dokumenten redovisas årligen, innan 

utbetalning sker. Det är årsredovisning, verksamhetsberättelse, 

revisionsberättelse från PWC samt stadgar för Norra Distriktet för 

studieförbundet Ibn Rushd, där Ljusdal ingår. Studieförbundet omfattas av 

samma villkor som andra studieförbund enligt Folkbildningsrådets 

bestämmelser. 

    

3. Har Ljusdals kommun möjlighet att granska den somaliska föreningens 

verksamhet för att säkerställa att bidrag som utbetalas går till avsedda 

ändamål? 

 

Svar: Nej. Ljusdals kommun granskar inget studieförbund. Det är styrelsen 

och revisorernas uppdrag att se till att verksamheten sker utifrån de regelverk 

som gäller. 

 

Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Marit 

Holmstrand (S), Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S), Jonas Rask 

Samuelsson (C), Oscar Löfgren (V) och  Lars G Eriksson (SD).  

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 

Interpellation 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen 

anses besvarad. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Akt 
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§ 108 Dnr 00007/2021  

Fråga om fortsatt sammanträde 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

1.  Sammanträdet fortsätter trots att klockan passerat 22:00. 

 

2.  Avsägelser och valärenden ska avklaras innan sammanträdet avbryts. 

 Återstående ärenden skjuts till nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Klockan är 22:00 och enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

sammanträdena avslutas då. 

 

Ordföranden föreslår därför att sammanträdes avslutas och att återstående 

ärenden skjuts till nästa sammanträde.   

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Avsägelser och valärenden ska avklaras innan 

sammanträdet avbryts.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 109 Dnr 00202/2021  

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Anna-Karin Zachrisson (C) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

 

2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.      

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Zachrisson (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Fyllnadsval måste därför göras.    

Yrkanden 

Sören Görgård (C): Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 

utbildningsämnden.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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§ 110 Dnr 00285/2021  

Avsägelse från Lena Svahn (MP) som vice gruppledare 
för Miljöpartiet 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Lena Svahn (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som vice 

 gruppledare för miljöpartiet. 

 

2. Karin Jansson (MP) utses till ny vice gruppledare för miljöpartiet. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.      

Sammanfattning av ärendet 

Lena Svahn (MP) avsäger sig sitt uppdrag som vice gruppledare för 

miljöpartiet.   

 

Ordföranden frågar om Lena Svahn kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.    

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Karin Jansson (MP) utses till ny vice gruppledare för 

miljöpartiet.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

30(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr 00259/2021  

Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som 
gruppledare för Miljöpartiet 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Kristoffer Hansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 gruppledare för miljöpartiet. 

 

2.  László Gönzi (MP) utses till ny gruppledare för miljöpartiet. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.          

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Hansson (MP) avsäger sig sitt uppdrag som gruppledare för 

miljöpartiet.   

 

Ordföranden frågar om Kristoffer Hansson kan beviljas entledigande från sitt 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        

Yrkanden 

László Gönczi (MP): László Gönczi (MP) utses till ny gruppledare för 

miljöpartiet      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.          

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

31(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr 00294/2021  

Avsägelse från Michael Robertsson (S) från uppdraget 
som ersättare i samhällsservicenämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Michael Robertsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 

 ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

2. Lennart Canskog (S) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.     

Sammanfattning av ärendet 

Michael Robertsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 

samhällsservicenämnden. 

 

Ordföranden frågar om Michael Robertsson kan beviljas entledigande från 

sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      

Yrkanden 

Stina Michelson (S): Lennart Canskog (S) väljs till ny ersättare i 

samhällsservicenämnden.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Den valde 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 

Samhällsservicenämnden 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

32(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 00293/2021  

Avsägelse från Helena Brink (M) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Helena Brink (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

 kommunfullmäktige.     

Sammanfattning av ärendet 

Helena Brink (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.     

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Helena Brink kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.       

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

33(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 00306/2021  

Avsägelse från Malin Berg (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  Malin Berg (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

 kommunfullmäktige.      

Sammanfattning av ärendet 

Malin Berg (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om Malin Berg kan entledigas från sitt uppdrag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Länsstyrelsen 

Förtroendemannaregister 

Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

34(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 00314/2021  

Avsägelse från Mats Markusson (SD) gällande 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsservicenämnden samt 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Mats Markusson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 

 

2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

 

3. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

 

4. Jonny Mill (LB) väljs till ny ledamot i samhällsservicenämnden. 

 

5. Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 

 

6. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 

 

7. Per Andersson (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 

 

8. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.     

Sammanfattning av ärendet 

Mats Markusson (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag i Ljusdals 

kommun.    

 

Ordföranden frågar om Mats Markusson kan beviljas entledigande från sina 

uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      

Yrkanden 

Lars G Eriksson (SD): Lars G Eriksson (SD) väljs till ledamot i 

kommunstyrelsen. Kurt Ljung (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 

Jonny Mill (LB) väljs till ledamot i samhällsservicenämnden. Jens Furuskog 

(SD) väljs till ersättare i samhällsservicenämnden. Kurt Ljung (SD) väljs till 

ledamot i utbildningsnämnden. Per Andersson (SD) väljs till ersättare i 

utbildningsnämnden.      
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Kommunfullmäktige 

PROTOKOLL 

Sida 

35(35) 

Datum 

2021-09-27 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Akt 

De valda  

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Samhällsservicenämnden 

Löneenheten 

Förtroendemannaregister  
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Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  


 


Kungörelse av sammanträdet 


 


Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 september 2021. 


Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 17 september 2021 i enlighet med 


kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är i 


laga ordning kungjort. 


 


Meddelanden 


 


Ordförande meddelar att Länsstyrelsen utsett Lennart Brolin (M) till ny ersättare i 


kommunfullmäktige, Anna Thyrell (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige och Tobias 


Hällgren- Ersgård (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige. Valen gäller för återstoden 


av mandatperioden. 


 


Allmänhetens frågestund 


 


Inga frågor har inkommit.  


 


Ledamöternas korta frågor 


 


Maria Molin (M) ställer en fråga om det finns någon plan eller policy för hur 


övervakningskameror ska sättas upp i kommunen? 


 


Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågan. 
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§ 98 Dnr 00064/2018  


Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma 


närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och 


projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av 


förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, 


lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. 


 


Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd och även granskning 


för att inhämta synpunkter från myndigheter och allmänheten. Förslaget har 


därefter reviderats och ska slutligen antas i kommunfullmäktige. 


 


De mer omfattande förändringarna är; bebyggelseområdet för bostäder på 


sydligaste delen tas bort, Vallmostråkets område korrigeras, all antydan till 


en södra infart tas bort, beskrivningarna av riksintressena revideras till viss 


del, mer beskrivning om avfallshanteringen läggs till, kartorna ändras, 


omformuleringar görs samt redaktionella ändringar. 


 


Planingenjör Viktor Svensson informerar.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 155 


Samhällsservicenämndens protokoll 18 augusti 2021, § 112 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 juli 2021 


Samrådsredogörelse 29 november 2020 


Granskningsutlåtande 16 juli 2021 


Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 16 juli 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Kristoffer Hansson (-), Sören Görgård (C), Bertil Asplund 


(S), Irene Jonsson (S), Roger Kastman (KD) och Maud Jonsson (L): Bifall 







 


Kommunfullmäktige 


PROTOKOLL 


Sida 


8(35) 


Datum 


2021-09-27 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


till kommunstyrelsens förslag att den fördjupade översiktsplanen för 


Öjeberget i Järvsö antas.  


Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Samhällsservicenämnden för verkställande 
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§ 99 Dnr 00280/2021  


Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Ljusdals kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 


 augusti 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Ljusdals kommun åtagit sig 


 solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 


 Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 


 att Kommuninvest äger företräda Ljusdals kommun genom att företa 


 samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 


 borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 


 nuvarande och blivande borgenärer. 


 


2.  Ljusdals kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ljusdals 


 kommun den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 


 Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 


 borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 


 medlemmarna enligt Borgenärsförbindelsen, alltjämt gäller. 


  


3.  Ljusdals kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ljusdals 


 kommun den 7 oktober 2011, vari Ljusdals kommuns ansvar för 


 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 


 gäller. 


 


4.  Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand och kommunchef 


 Nicklas Bremefors utses att för Ljusdals kommuns räkning underteckna 


 alla handlingar med anledning av detta beslut.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest 


genom beslut i kommunfullmäktige den 30 september 2013. Samtliga 


medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 


(Regressavtalet) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas 


ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 


(garantiavtalet) 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år. Även Regressavtalet 


och Garantiavtalet riskerar att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att 


dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Kommuninvest är det av 


största vikt att Ljusdals kommun fattar beslut i fullmäktige innan avtalens 


giltighetstid löper ut vilket är den 7 oktober 2021.              


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 135 


Tjänsteskrivelse 19 juli 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C) och Lars Molin (M): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Kommuninvest 
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§ 100 Dnr 00301/2020  


Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Förfrågan ställs till Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att ingå 


 i Bollnäs och Ovanåkers gemensamma Överförmyndarnämnd från och 


 med nästa mandatperiod med start 1 januari 2023.           


Sammanfattning av ärendet 


Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner samarbetar sedan 2011 i 


överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet i Bollnäs. 


Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan 2015 genom en 


gemensam överförmyndarnämnd med Bollnäs som huvudman. Ljusdal har 


fortsatt en egen överförmyndarnämnd.   


              


Ljusdals kommuns överförmyndarnämnd har genom beslut hemställt att 


Ljusdal ansluter sig till Bollnäs och Ovanåkers gemensamma 


överförmyndarnämnd.  


 


Nämnden pekar på det ökade kravet på kompetens, strukturell styrning samt 


effektivisering och minskad sårbarhet som argument för att Ljusdal ska 


ansluta sig även politiskt.             


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 159 


Arbetsutskottets protokoll 24 augusti 2021, § 100 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 13 augusti 2021 


Överförmyndarnämndens protokoll 31 augusti 2020, § 23 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Marit Holmstrand (S), Lars Molin (M), Pernilla Färlin (M), 


Sören Görgård (C), Bodil Eriksson (LB) och Lars G Eriksson (SD): Bifall 


till kommunstyrelsens förslag.   
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Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Bollnäs och Ovanåkers kommuner 
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§ 101 Dnr 00180/2021  


Kommunikationspolicy - antagande 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Kommunikationspolicyn antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns tidigare kommunikationspolicy antogs år 2016  och 


ersatte Informationsstrategin. Alla policydokument ska genomgå en översyn 


av revideringsbehov minst vart fjärde år från senaste revidering/fastställande 


av dokumentansvarige.  


 


Vid översynen framkom det att större ändringar av principiell karaktär var 


tvungna att genomföras, på grund av kommunikationsenhetens ändrade 


arbetssätt, och dokumentet ska därför antas av kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 160 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 80 


Kommunikationspolicy 17 maj 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Lars Molin (M) 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 och publicering på intranätet 
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§ 102 Dnr 00192/2019  


Reglemente för Ljusdals kommuns arkiv- antagande 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Arkivreglemente för Ljusdals kommun antas 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns nuvarande arkivreglemente är antaget 1978 och senast 


reviderat 1996 och sedan dess har flera av de lagar som reglementet hänvisar 


till antingen upphört eller ändrats och förutsättningar och arbetssätt ser 


annorlunda ut idag än då.  


 


Ett nytt arkivreglemente ingår i ett vidare förändrings- och utvecklingsarbete 


som pågår där vi ser ökade digitala flöden och digitalisering samt ett nytt sätt 


att hantera och redovisa sin information som utgår från verksamheternas 


processer.  


 


Det nya arkivreglementet har ambitionen att tydliggöra ansvarsfördelning 


och befogenheter och förhåller sig till dessa nya förutsättningar och sätt att 


redovisa sin information.  


 


Arkivreglementet ska gälla för samtliga myndigheter i Ljusdals kommun. 


 


Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att arkivreglemente för Ljusdals 


kommun antas. 


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 143 


Arbetsutskottets protokoll 9 juni 2021, § 81 


Tjänsteskrivelse 2 juni 2021 


Arkivreglemente 1 juni 2021 


Yrkanden 


Lena Svahn (-), Lars Molin (M) och Marit Holmstrand (S): Bifall till 


kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 


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


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Nämnder och förvaltningar 


Intranätet 
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§ 103 Dnr 00260/2021  


Taxor för äldreomsorgen 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Abonnemang för trygghetstelefoni höjs till 230 kronor per månad. 


 


2.  En engångsavgift om 350 kronor tas ut för installation av 


 trygghetstelefoni. 


 


3.  En självkostnadsavgift tas ut för borttappade/ej återlämnade larm och 


 tillbehör.  


Sammanfattning av ärendet 


En utredning har genomförts på uppdrag av omsorgsnämnden gällande 


kostnader för trygghetstelefoni. Insatsen trygghetstelefon är ett bistånd som 


ska underlätta och trygga personer att bo kvar i sitt ordinära boende. 


Kommunen har beredskap i form av personal som vid larm från 


trygghetstelefon tar kontakt antingen via telefon eller via besök. 


 


I Ljusdals kommun betalar kunden 171 kronor per månad och det ingår i 


max taxan. Tillbehör som larmknapp, halsband/armband, batterier och 


special-knappar för personer som har svårt att trycka på en knapp står 


kommunen för. Installation av trygghetstelefon ingår och kund betalar ej för 


borttappade eller ej återlämnat larm och tillbehör. Kostnaden för Ljusdals 


kommun är hyra för larm från leverantör om 56 kronor per månad. 


 


Engångskostnader som tillkommer är halsband ca 48 kronor per styck, 


armband 60 kronor per styck, batterier 20 kronor per styck. För kunder som 


behöver specialknappar har kommunen en kostnad om mellan 167-420 


kronor per styck. Vid byte av batteri används ett renoveringskitt, som består 


av nytt batteri, nytt armband/ halsband m.m. till en kostnad av 120 kronor 


och det utförs av kommunens personal. 


 


En jämförelse har genomförts med kommuner som Bollnäs, Söderhamn, 


Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Älvkarleby, Ånge och Nordanstig. 


 


Ljusdals kommun har idag den lägsta taxan, övriga kommuner har en taxa på 


mellan 200 – 300 kronor per månad. De flesta kommuner tar även ut en 
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installations-kostnad mellan 345 – 375 kronor som ej ingår i maxtaxan utan 


ses som en engångsavgift. 


 


Några kommuner tar ut en självkostnad vid borttappade och ej återlämnade 


larm med tillbehör samt för faktisk tid vid ett larm. 


 


En beräkning har gjorts på 315 kunder i Ljusdals kommun som har 


betalnings utrymme för en eventuell höjning av taxan för trygghetstelefon. 


En höjning till 230 kronor per månad genererar intäkter på 223 000 kronor 


per år. En höjning till 250 kronor i månaden genererar intäkter på 298 000 


kronor per år. Utredningen visar att Ljusdals kommun ligger lägre i sina 


avgifter för trygghetstelefoni och inte tar ut några engångsavgifter 


 


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


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 137 


Omsorgsnämndens protokoll 16 juni 2021, § 94 


Omsorgsförvaltningen tjänsteskrivelse 3 juni 2021 


Yrkanden 


Marit Holmstrand (S), Yvonne Oscarsson (V), Lars Molin (M) och Lars G 


Eriksson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands 


m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Omsorgsnämnden för verkställande 
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§ 104 Dnr 00261/2021  


Cykla i Gävleborg - en regional plan för ökad och säker 
cykling  


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Remissyttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg har skickat förslag på en regional plan för ökad och säker 


cykling till Ljusdals kommun på remiss. Förvaltningarna har getts tillfälle att 


yttra sig. Sammantaget anser Ljusdals kommun att det är en gedigen plan 


som ligger i linje med Ljusdals kommuns arbete med cykelfrågor samt att 


det finns aktiviteter och initiativ som kan vara ledande i det fortsatta arbetet. 


Ljusdals kommun anser att det inte är något som saknas i cykelplanen eller 


som behöver korrigeras. Ljusdals kommun ställer sig därmed positivt till den 


regionala planen för ökad och säker cykling. 


 


Kommunstyrelsen beslutade 9 september 2021, § 158 om att tillägga i 


yttrandet att regionen bör bevaka Trafikverkets agerande som ibland står helt 


i strid med säker cykling, bl a borttagande av vägrenar.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 9 september 2021, § 158 


Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021 


Förslag till remissvar  


Remiss från Region Gävleborg 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S), Lena Svahn (-), Lars Molin (M), Marit Holmstrand (S), 


Sören Görgård (C), Kristoffer Hansson (-), Jonas Rask Samuelsson (C), 


Jonny Mill (LB) och Maud Jonsson (L):  Bifall till kommunstyrelsens 


förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl 


yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
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Beslutsexpediering 


Akt 


Region Gävleborg 
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§ 105 Dnr 00222/2021  


Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och 
omsorg 2021 


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 första kvartalet 2021.   


 


Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) redogör för ärendet.         


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 12 augusti 2021, § 138 


Tjänsteskrivelse 5 augusti 2021 


Omsorgsnämndens protokoll 19 juni 2021, § 85 


Sammanställningar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 


förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 106 Dnr 00287/2021  


Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 
gällande integration för våra utlandsfödda kvinnor. 
Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationen anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har lämnat en interpellation till arbetsmarknads- och 


socialnämndens ordförande gällande integration för våra utlandsfödda 


kvinnor. 


 


Bodil Eriksson skriver: 


 


"Många utrikes födda kvinnor har en svag ställning på arbetsmarknaden och 


har därför också svårt att hävda sina självklara rättigheter. Det handlar bland 


annat om bristande utbildning, kvinnornas isolering men framför allt är det 


hedersnormer som förvägrar dessa kvinnor inträde på den svenska 


arbetsmarknaden. Den sociala isoleringen medför att alltför många kvinnor 


förlorar möjligheten att få utbildning och de missar det svenska språket samt 


kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. 


 


Jag har själv vid flera tillfällen, träffat både utrikes födda kvinnor och 


kvinnor som ideellt arbetar för att förbättra dessa kvinnors villkor. Vår 


gemensamma slutsats blev, att det tyvärr är kvinnornas egna män som är det 


största hindret i deras utveckling. Istället för att satsa på diverse projekt som 


matlagning och kulturella sammankomster måste insatser riktas för att bryta 


den traditionella patriarkala hederskulturen." 


 


Bodil Eriksson ställer följande frågor: 


 


1. Har Ljusdals kommun någon handlingsplan/strategi för hur dessa kvinnor 


ska ges möjlighet att bryta sin isolering? 


2. Eftersom männen till de utrikes födda kvinnorna upplevs som det största 


hindret för deras inträde på den svenska arbetsmarknaden blir min fråga, 


finns det planer på utbildningsinsatser för dessa män? 
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3. Lokalen på Stationsgatan 29E har upplåtits för att bereda möjlighet för 


både män och kvinnor med utländsk bakgrund att träffas. Denna lokal har 


tagits över av männen och kvinnorna känner sig inte längre välkomna till 


lokalen. Vem har ansvaret för denna lokal och vem bestämmer om vilka 


tider som lokalen får disponeras? 


 


Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Ove Schönning har svarat 


på interpellationen: 


 


"Jag håller helt med dig Bodil om att utrikes födda kvinnor har en svag 


ställning på arbetsmarknaden. Därför är det bra att det redan idag finns ett 


etablerat samarbete mellan integrationsverksamheten och arbetsmarknads-


enheten(AME) samt utbildningscentrum (UC) om vilka utbildningsinsatser 


som behövs, praktik i kombination med svenska studier och olika jobbspår 


för att klä på individen rätt kunskap för att förhoppningsvis vara redo att gå 


ut i reguljärt arbetsliv så småningom. Av de utlandsfödda som idag är 


inskrivna på AME ligger fördelning på 50 % kvinnor och 50 % män i olika 


jobbspår. 


 


Det kan vara av vikt att även redogöra för att arbetsmarknads- och 


socialnämnden och -förvaltningen inte har huvudansvaret för alla 


utrikesfödda kvinnor och män utan vår nämnd och förvaltning ansvarar för 


kommunplacerade flyktingar med skyddstillstånd.  


 


Integrationsverksamheten består idag av tre medarbetare, en 


Flyktingsamordnare, en Flyktinghandläggare och en Ekonomiassistent samt 


enhetschef på 25 %. Samverkan runt Integrationsarbetet sker i många 


nätverk, både i kommunen och i regionen, där vi alltid lägger stor vikt vid 


dessa frågor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna idag är dock att bosätta och 


ge ett gott mottagande till de flyktingar som anvisats till kommunen av 


Migrationsverk/Länsstyrelsen.  


 


Det verkar som att du tror att vår nämnd och förvaltning anordnar 


matlagningskurser och kulturella sammankomster vilket inte alls stämmer 


och vi har ingen möjlighet att styra över vad till exempel studieförbund eller 


föreningar anordnar själva. " 


 


Svar på fråga 1.   


 


På Integrationsverksamheten har vi under åren haft föräldragrupper, för både 


kvinnor och män, samt kvinnogrupper, men på grund av minskning av 


personal och dessutom pandemi så har vi inte haft möjlighet att fortsätta med 


vår gruppverksamhet. 
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Integrationsverksamheten har dock en väldigt god kontakt med de nyanlända 


i kommunen och har stor inblick i vilka svårigheter de brottas med och 


försöker hjälpa och stödja var och en där de befinner sig.  


 


Här vill jag poängtera att denna fråga besvaras utifrån vår egen nämnd och 


förvaltning, och att vi inte har någon särskild handlingsplan eller strategi 


som gäller för alla kommunens verksamheter.  


 


Svar på fråga 2. 


När man kommer till Sverige som kommunplacerad flykting med 


skyddstillstånd finns en etableringsplan som arbetsförmedlingen (AF) 


ansvarar för men det är kommunerna i Hälsingland som gör utbildningen i 


samverkan. 100 timmar utbildning med 8 olika spår som består av  


1. Att komma till Sverige. 2,Att bo i Sverige. 3,Att försörja sig och utvecklas 


i Sverige. 4, Individens rättigheter och skyldigheter. 5, Att bilda familj och 


leva med barn i Sverige. 6, Att påverka i Sverige.  7, Att vårda sin hälsa i 


Sverige. 8, Att åldras i Sverige. 


 


Flyktingmottagningen har ytterligare insatser som bland annat handlar om 


alla diskrimineringsgrunder. 


 


Vi har även sett att många män tagit del av, och uppskattat, 


föräldraskapsutbildningen vi tidigare haft. Men som jag tolkar frågan så 


handlar det om hederskulturer, får vi kännedom om detta så kommer 


socialtjänsten agera med de rutiner som finns i förvaltning/socialtjänst.  


 


Svar på fråga 3. 


Vi i nämnd och förvaltning har inga lokaler som vi betalar eller upplåter till 


andra, här kan jag bara hänvisa dig till fastighetsägarna och/eller respektive 


nationalitetsgrupperingar som kan hyra inom sina föreningar. 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Ove 


Schönning (S), Marit Holmstrand (S), Lennart Brolin (M), Susanne 


Blomqvist (L), Kennet Hedman (M), Yvonne Oscarsson (V), Gunnar 


Eriksson (S) och Lars G Eriksson (SD).  


Beslutsunderlag 


Interpellationssvar från arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande 


Interpellation 
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Propositionsordning 


Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad. Ordföranden 


finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 107 Dnr 00286/2021  


Interpellation från Bodil Eriksson (LB) till 
kommunstyrelsens ordförande gällande om det var rätt 
att betala ut föreningsbidrag till Ibn Rushd. Svar 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Interpellationsdebatten anses besvarad.  


Sammanfattning av ärendet 


Bodil Eriksson (LB) har ställt följande interpellation till kommunstyrelsens 


ordförande: 


 


"Studieförbundet Ibn Rushd beviljades ett föreningsbidrag på 44 530 kronor 


på samhällsservicenämndens sammanträde 2021-06-21, nämnden var enig i 


sitt beslut. Studieförbundet Ibn Rushd granskades av Folkbildningsrådet 


2019. Kritiken som framkom handlade bland annat om anti-semitism och 


homofobi och att makten över verksamheten är begränsad till ett mindre 


mansdominerat nätverk. Under år 2020 granskade Expressen och 


terrorforskaren Magnus Ranstorp, Ibn Rushds verksamheter. I deras 


granskning uppdagades att Ibn Rushd anlitat antisemiter, homofober, 


salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk familjelagstiftning 


ska accepteras i Sverige. Både Statskontoret och Riksrevisionen har riktat 


skarp kritik mot Ibn Rushds kontroll av de medel staten har betalt ut. Ibn 


Rushd har ingen egen förening i Ljusdal utan bidraget betalas ut till Ibn Rush 


Distrikt Norra. I Ljusdal är det den somaliska föreningen som erhållit 


bidraget." 


 


Bodil Eriksson ställer följande frågor: 


 


1. Anser kommunstyrelsens ordförande att Ibn Rushd lever upp till 


demokratikraven som vår kommun har? 


2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är försvarbart att lämna 


kommunalt föreningsbidrag (skattemedel) till Ibn Rushd? 


3. Har Ljusdals kommun möjlighet att granska den somaliska föreningens 


verksamhet för att säkerställa att bidrag som utbetalas går till avsett 


ändamål? 
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Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) har svarat på frågorna: 


 


1.  Anser kommunstyrelsens ordförande att Ibn Rushd lever upp till 


 demokratikraven som vår  kommun har? 


 


Svar: Vilka krav menar du då? 


 


2. Anser kommunstyrelsens ordförande att det är försvarbart att lämna 


kommunalt föreningsbidrag (skattemedel) till Ibn Rushd? 


 


Svar: Ja utifrån att de efterfrågade dokumenten redovisas årligen, innan 


utbetalning sker. Det är årsredovisning, verksamhetsberättelse, 


revisionsberättelse från PWC samt stadgar för Norra Distriktet för 


studieförbundet Ibn Rushd, där Ljusdal ingår. Studieförbundet omfattas av 


samma villkor som andra studieförbund enligt Folkbildningsrådets 


bestämmelser. 


    


3. Har Ljusdals kommun möjlighet att granska den somaliska föreningens 


verksamhet för att säkerställa att bidrag som utbetalas går till avsedda 


ändamål? 


 


Svar: Nej. Ljusdals kommun granskar inget studieförbund. Det är styrelsen 


och revisorernas uppdrag att se till att verksamheten sker utifrån de regelverk 


som gäller. 


 


Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från Bodil Eriksson (LB), Marit 


Holmstrand (S), Irene Jonsson (S), Ove Schönning (S), Jonas Rask 


Samuelsson (C), Oscar Löfgren (V) och  Lars G Eriksson (SD).  


Beslutsunderlag 


Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande 


Interpellation 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att interpellationen 


anses besvarad. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering  
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§ 108 Dnr 00007/2021  


Fråga om fortsatt sammanträde 


Kommunfullmäktige beslutar 


  


1.  Sammanträdet fortsätter trots att klockan passerat 22:00. 


 


2.  Avsägelser och valärenden ska avklaras innan sammanträdet avbryts. 


 Återstående ärenden skjuts till nästa sammanträde.  


Sammanfattning av ärendet 


Klockan är 22:00 och enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 


sammanträdena avslutas då. 


 


Ordföranden föreslår därför att sammanträdes avslutas och att återstående 


ärenden skjuts till nästa sammanträde.   


Yrkanden 


Kennet Hedman (M): Avsägelser och valärenden ska avklaras innan 


sammanträdet avbryts.     


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 


yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 109 Dnr 00202/2021  


Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Anna-Karin Zachrisson (C) 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 


 


2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.      


Sammanfattning av ärendet 


Anna-Karin Zachrisson (C) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 


ersättare i utbildningsnämnden. 


 


Fyllnadsval måste därför göras.    


Yrkanden 


Sören Görgård (C): Jonas Rask Samuelsson (C) väljs till ny ersättare i 


utbildningsämnden.      


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Utbildningsnämnden 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 110 Dnr 00285/2021  


Avsägelse från Lena Svahn (MP) som vice gruppledare 
för Miljöpartiet 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Lena Svahn (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som vice 


 gruppledare för miljöpartiet. 


 


2. Karin Jansson (MP) utses till ny vice gruppledare för miljöpartiet. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.      


Sammanfattning av ärendet 


Lena Svahn (MP) avsäger sig sitt uppdrag som vice gruppledare för 


miljöpartiet.   


 


Ordföranden frågar om Lena Svahn kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.    


Yrkanden 


László Gönczi (MP): Karin Jansson (MP) utses till ny vice gruppledare för 


miljöpartiet.      


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 111 Dnr 00259/2021  


Avsägelse från Kristoffer Hansson (MP) som 
gruppledare för Miljöpartiet 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Kristoffer Hansson (MP) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 gruppledare för miljöpartiet. 


 


2.  László Gönzi (MP) utses till ny gruppledare för miljöpartiet. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.          


Sammanfattning av ärendet 


Kristoffer Hansson (MP) avsäger sig sitt uppdrag som gruppledare för 


miljöpartiet.   


 


Ordföranden frågar om Kristoffer Hansson kan beviljas entledigande från sitt 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.        


Yrkanden 


László Gönczi (MP): László Gönczi (MP) utses till ny gruppledare för 


miljöpartiet      


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.          


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 112 Dnr 00294/2021  


Avsägelse från Michael Robertsson (S) från uppdraget 
som ersättare i samhällsservicenämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Michael Robertsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 


 ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


2. Lennart Canskog (S) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.     


Sammanfattning av ärendet 


Michael Robertsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 


samhällsservicenämnden. 


 


Ordföranden frågar om Michael Robertsson kan beviljas entledigande från 


sitt uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      


Yrkanden 


Stina Michelson (S): Lennart Canskog (S) väljs till ny ersättare i 


samhällsservicenämnden.    


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Den valde 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 


Samhällsservicenämnden 
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§ 113 Dnr 00293/2021  


Avsägelse från Helena Brink (M) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Helena Brink (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 


 kommunfullmäktige.     


Sammanfattning av ärendet 


Helena Brink (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 


kommunfullmäktige.     


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Helena Brink kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.       


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 114 Dnr 00306/2021  


Avsägelse från Malin Berg (M) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1.  Malin Berg (M) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


 kommunfullmäktige.      


Sammanfattning av ärendet 


Malin Berg (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 


kommunfullmäktige.      


Propositionsordning 


Ordföranden frågar om Malin Berg kan entledigas från sitt uppdrag. 


Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.     


 


Beslutsexpediering 


Akt 


Länsstyrelsen 


Förtroendemannaregister 


Löneenheten 
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§ 115 Dnr 00314/2021  


Avsägelse från Mats Markusson (SD) gällande 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, samhällsservicenämnden samt 
utbildningsnämnden 


Kommunfullmäktige beslutar 


 


1. Mats Markusson (SD) beviljas entledigande från sina uppdrag. 


 


2. Lars G Eriksson (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 


 


3. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 


 


4. Jonny Mill (LB) väljs till ny ledamot i samhällsservicenämnden. 


 


5. Jens Furuskog (SD) väljs till ny ersättare i samhällsservicenämnden. 


 


6. Kurt Ljung (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 


 


7. Per Andersson (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 


 


8. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.     


Sammanfattning av ärendet 


Mats Markusson (SD) har begärt entledigande från sina uppdrag i Ljusdals 


kommun.    


 


Ordföranden frågar om Mats Markusson kan beviljas entledigande från sina 


uppdrag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.      


Yrkanden 


Lars G Eriksson (SD): Lars G Eriksson (SD) väljs till ledamot i 


kommunstyrelsen. Kurt Ljung (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 


Jonny Mill (LB) väljs till ledamot i samhällsservicenämnden. Jens Furuskog 


(SD) väljs till ersättare i samhällsservicenämnden. Kurt Ljung (SD) väljs till 


ledamot i utbildningsnämnden. Per Andersson (SD) väljs till ersättare i 


utbildningsnämnden.      
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer yrkandena under proposition. Ordföranden finner att 


kommunfullmäktige bifaller detta.      


 


Beslutsexpediering 


Akt 


De valda  


Utbildningsnämnden 


Kommunstyrelsen 


Samhällsservicenämnden 


Löneenheten 


Förtroendemannaregister  


 





