PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2022-06-20

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 20 juni 2022 klockan 15:00-22:00

Beslutande

Ledamöter
Annelie Wallberg (S), Ordförande
William Våhlberg (C), 1:e vice ordförande
Bertil Asplund (S), 2:e vice ordförande
Kennet Hedman (M)
Maria Molin (M)
Lars Molin (M) § 81-86
Kjell Israelsson (M) tjg ersättare
Sören Görgård (C)
Solange Nordh (C)
Jonas Rask Samuelsson (C)
Jaana Hertzman (C) tjg ersättare
Maud Jonsson (L)
Bertil Skoog (L) tjg ersättare
Roger Kastman (KD)
Stina Michelson (S) § 81-87
Marit Holmstrand (S)
Jenny Breslin (S) § 82-97
Ove Schönning (S)
Iréne Jonsson (S)
Nouh Baravi (S) § 81
Maria Fernmalm (S)
Gunnar Eriksson (S)
Ann Eriksson (S)
Lennart Canskog (S) tjg ersättare
Birgitta Backman (S) tjg ersättare
Kjell Nilsson (S) tjg ersättare
Birgitta Ek (S) tjg ersättare
Ronney Olsson (V) tjg ersättare
Pia Hedblom (V) tjg ersättare
Kristoffer Hansson (-)
Lena Svahn (-)
Per Andersson (SD) § 82-97
Jens Furuskog (SD)
Sven Persson (SD)
Magnus Nyholm (SD)
Fredrik Röjd (LB)
Jonny Mill (LB)
Marie-Louise Hellström (LB)

Justerandes signatur

Sida
1(49)

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 1 av 50

Sida
2(49)

PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2022-06-20

Ersättare
Kristoffer Kavallin (MP)
Karin Jansson (MP)

Övriga deltagare

Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) § 81-97
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare
Ekonomichef Eric Carlsson, § 81
Biträdande kommunchef Mikael Björk, § 84-85

Justerare

Kristoffer Hansson (-) och Jonas Rask Samuelsson (C)

Justeringens plats och tid

Digital justering, 2022-06-22

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 81-97

Karin Höglund
Ordförande

Annelie Wallberg
Justerare

Kristoffer Hansson och Jonas Rask Samuelsson
(C)
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2022-06-20

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Datum för anslags upprättande

2022-06-23

Datum för anslags nedtagande

2022-07-15

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 10 juni 2022.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 10 juni 2022 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är
i laga ordning kungjort.
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men till dagens sammanträde anmälda
avsägelser, fråga och medborgarförslag får upptas på dagordningen. Ordföranden finner
att kommunfullmäktige bifaller detta.
Allmänhetens frågestund
Karin Botås, initiativtagare till Färila Föräldraforum, ställer följande frågor:
1. Finns renovering av Färila skola upptagen i budget för 2023 som fullmäktige fattar
beslut om idag? Hur mycket medel avsätts i så fall för detta?
2. Vilket ansvar tar ni för att beslutsunderlag av rätt omfattning och kvalitet levereras
för att investeringsbeslut ska kunna fattas och för att kommunikationen mellan
förvaltningarna fungerar?
3. Vad gör ni konkret för att få framdrift i frågan och när kommer renoveringen
igång?
Kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) svarar på frågorna.

Ledamöternas korta frågor
Inga frågor har inkommit.
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Innehållsförteckning
§ 81

Dnr 00009/2022

Budget 2023 och Plan 2024-2025 ....................................................................... 6
§ 82

Dnr 00218/2022

Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige ............................................................................ 13
§ 83

Dnr 00217/2022

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige ............................................................................ 14
§ 84

Dnr 00160/2022

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag ........................................... 15
§ 85

Dnr 00161/2022

Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun............................................... 17
§ 86

Dnr 00265/2020

Fotbollshall 2.0 i Ljusdal .................................................................................... 19
§ 87

Dnr 00053/2022

Medborgarförslag om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i
minst hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna.
Svar .................................................................................................................. 22
§ 88

Dnr 00018/2022

Kommunalt partistöd 2022 ................................................................................ 27
§ 89

Dnr 00157/2022

Antagande av detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 "Mines
camping" ........................................................................................................... 30
§ 90

Dnr 00301/2020

Samverkansavtal och Reglemente - Gemensam nämnd för
överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers kommuner ........................... 32
§ 91

Dnr 00110/2020

Samverkan mellan Hälsinglands kommuner på IT-området .............................. 34
§ 92

Dnr 00255/2021

Motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-representation. Svar ..................... 36
§ 93

Dnr 00086/2020

Motion från Sören Görgård (C) med önskemål om utredning av
förutsättningar för tillverkning av biogas i kommunen. Svar ............................... 41
§ 94

Dnr 00197/2022

Medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda ......................... 45
§ 95

Dnr 00208/2022

Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan ................................... 46
§ 96

Dnr 00207/2022

Medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för
anställda i Ljusdals kommun ............................................................................. 47
§ 97

Dnr 00031/2022

Avslutande av möte .......................................................................................... 49
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Dnr 00009/2022

Budget 2023 och Plan 2024-2025
Kommunfullmäktige beslutar
1. Budget 2023 med plan för 2024-2025 fastställs.
2. Skattesatsen för år 2023 fastställs till 22:36 per skattekrona.
3. Nämnderna bemyndigas att justera taxor och avgifter motsvarande allmän
prisutveckling.
4. Nämnderna anmodas att utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål
och ekonomiska resursramar fastställa taxor/avgifter, detaljbudget,
investeringsbudget och verksamhetsmål för år 2023 samt senast under
januari 2023 och återrapportera till kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omfördelning av medel från
kommunstyrelsen till förfogande samt kommunstyrelsens
utvecklingsreserv.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att göra tekniska förändringar av
budgetramar under förutsättning att berörda nämnder är överens och att
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att omsätta nuvarande lån och
borgensförbindelser som förfaller till betalning under året.
8. Driftbudgetramen för kommunens revisorer för 2023 fastställs i enlighet
med kommunfullmäktige presidiums förslag till 1 640 000 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år besluta om en budget som
omfattar minst tre år samt fastställa skattesats med mera.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till Budget 2023 med
Plan för 2024-2025 för Ljusdals kommun.
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Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för
god ekonomisk hushållning.
Resultatmålet är 14-28 miljoner kronor under perioden motsvarande 1-2
procent av skatteintäkter och statsbidrag och skattesatsen föreslås vara
oförändrad (22:36).
Förslaget utgår ifrån tidigare fastställda budgetdirektiv som har
kompletterats med Sveriges Kommuners och Regioners senaste
skatteprognos och tillkommande ramberäkningar.
Eftersom det är valår ska detta beslut ses som ett inriktningsbeslut. Budget
2023 med Plan 2024-2025 fastställs slutligen av det nyvalda kommunfullmäktige i november.
Arbetsutskottet beslutade 18 maj 2022, § 85 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Bakgrund
Kommunernas budget är lagstadgad. I kommunallagens åttonde kapitel
behandlas ekonomisk förvaltning och vad budgeten ska innehålla.
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, varvid
budgetåret utgörs av periodens första år. Budgeten omfattas av ett balanskrav
(intäkterna ska överstiga kostnaderna). Av budgeten ska framgå vilka anslag
som ska utgå, hur de ska finansieras och med vilken skattesats samt hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. I budgeten ska
anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning.
Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av
verksamheten. I budgeten fastställs politisk viljeinriktning (övergripande
mål) och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika
nämnder och verksamheter (övergripande resursramar).
Nämnderna ska senare utarbeta detaljbudget, investeringsbudget och
verksamhetsplan där de redovisar hur de planerar att arbeta under
budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom
ramen för av kommunfullmäktige beslutade övergripande mål och anvisade
ekonomiska ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen.
Nämnderna ska därefter under budgetåret regelbundet följa upp och
utvärdera verksamheten och ekonomin. Vid avvikelser från fastställda planer
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ska nämnderna vidta erforderliga åtgärder och rapportera detta till
kommunstyrelsen.
Budgetprocessen och tidigare behandling
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till
verksamheterna. Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen
göra bokslut är en omfattande process som pågår under en period av 26
månader.
Budgetprocessen inleds i februari med en budgetdialog där kommunstyrelseförvaltningen presenterar förslag till budgetdirektiv med övergripande
ekonomiska planeringsförutsättningar, resultatmål, finansiella mål samt
utgiftstak för nämndernas samlade resursram inför kommande år.
Nämnder/förvaltningar presenterar samtidigt strategiska inspel i form av
resultat från det gångna året samt utmaningar, möjligheter och
investeringsbehov inför kommande år.
Budgetberedningen bereder och kommunstyrelsen fastställer under mars
månad budgetdirektiv som utgör ett planeringsinstrument och ligger till
grund för det fortsatta arbetet med budget.
De politiska partierna arbetar under mars-maj med att prioritering av
viljeinriktning samt hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan
olika nämnder och verksamheter. Vid behov sker avstämningar mellan de
politiska partierna och tjänstemannaorganisationen. Det ska i denna fas inte
ske någon nämndbehandling eller nämndbeslut om förslag till budget eller
äskanden om medel. Nämndernas inspel till budgetprocessen sker via
budgetdialog.
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar under april, utifrån budgetdirektiv
och tillkommande budgetförutsättningar från SKR, i dialog med
förvaltningarna ett beslutsunderlag med förslag till budget med plan
inklusive nettoramar per nämnd.
Budgetberedningen och kommunstyrelsen bereder förslag till budget under
maj-juni. Däremellan sker MBL-förhandling.
Kommunfullmäktige beslutar i juni om kommunens budget för nästkommande år och plan för år två och tre. Eftersom det är valår blir detta
beslut ett inriktningsbeslut. Det slutgiltiga beslutet sker i november av det
nyvalda fullmäktige.
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Under januari förväntas de nya nämnderna fastställa detaljbudget,
investeringsbudget och verksamhetsmål.
Budget 2023, Plan 2024-2025
Kommunens budget med plan för kommande tre år beskriver politiskt
prioriterade övergripande målsättningar och resursramar. Detta utgör
sammantaget en grund för verksamhetens inriktning och omfattning.
Budgetdokumentet innehåller:
• Inledning
Budgetprocessen, styrmodell, organisation, politisk viljeinriktning, beslut.
• Planeringsförutsättningar
Omvärld och förutsättningar, god ekonomisk hushållning, finansiella mål,
verksamhetsmål, ekonomiska utgångspunkter, resursfördelning, risk- och
känslighetsanalys.
• Ekonomiska sammanställningar
Resultat-, balans-, finansierings-, drift- och investeringsbudget.
• Nämnder och bolag
Kort beskrivning av nämnder och bolag.
Kort sammanfattning av budget 2023
• Budgeten uppfyller kommunallagens krav på innehåll, budget i balans
och mål för god ekonomisk hushållning.
• Resultatmålet är 14 mnkr motsvarande 1 % andel av skatteintäkter och
statsbidrag.
• Skattesatsen är oförändrad 22,36 per skattekrona.
• Kommunen omsätter cirka 1,4 miljarder kronor.
• Verksamhetens ramar kompenseras/justeras med sammanlagt 66,3 mnkr
(motsvarar 5,10 %) för satsningar i ELP, förändrade löner, internpriser,
kapitalkostnader, demografiska volymförändringar, förändrat
personalomkostnadspålägg samt tekniska justeringar.
• I budgeten finns även medel med 1 mnkr för oförutsedda kostnader och
9,4 mnkr för utvecklingsreserv.
• Skatteintäkter och lönekompensation har beräknats utifrån SKL:s
prognoser. Demografiska volymförändringar har beräknats utifrån SCB:s
befolkningsprognos.
• Investeringsramen är 50 mnkr netto varav reinvesteringar i skolor utgör
en stor del. Ombyggnation av centralkök och nybyggnation av
Kläppaåsens friluftsområde utgår de enskilt största prioriterade
investeringsprojekten.
• I budgeten finansieras alla investeringarna med egna medel.
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• Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 18,5 mnkr som
kan användas för att vid behov kunna utjämna intäkter över en
konjunkturcykel.
Revisionens budget
Av 11 kap. 8 § kommunallagen framgår att förslag till budget för
revisorernas verksamhet ska beredas och upprättas av fullmäktiges
presidium. Fullmäktiges presidium kommer med anledning av detta att
behandla förslag till budget för revisorernas verksamhet.
I föreliggande budgetförslag lämnas därför frågan om revisionens slutgiltiga
budget utan eget ställningstagande från kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om revisionens budget och
föreslår att driftbudgetramen 2023 för kommunens revisorer fastställs till
1 640 000 kronor.
Information och förhandling
MBL-information, enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
om budgetförslaget har genomförts genom utskick av beslutsunderlag till de
fackliga organisationerna och MBL-förhandling planeras ske 2022-05-23
och 2022-05-25.
Ekonomichef Eric Carlsson redogör för budgetförslaget.
Varje företrädare för partigrupperna ges möjlighet till ett allmänt och
övergripande inledningsanförande, max sju minuter per företrädare. Varje
företrädare har rätt till två repliker à en minut.
Talarordning:
Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Lars Molin (M), Ronney Olsson
(V), Marie-Louise Hellström (LB), Maud Jonsson (L), Lászlò Gönci (MP)
och Roger Kastman (KD).
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Beslutsunderlag
Ljusdalsbygdens partis budgetförslag
Liberalernas budgetförslag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 110
Centerpartiets budgetförslag
Miljöpartiets budgetförslag
Moderaternas budgetförslag
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 85
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Budget 2023 och ELP 2024-2025
Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Kristoffer Hansson (-) och Stina Michelson (S): Bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C) och Jonas Rask Samuelsson (C):
Bifall till centerpartiets budgetförslag. Bifall till punkterna 2-8 i kommunstyrelsens budgetförslag.
Lars Molin (M), Kennet Hedman (M) och Maria Molin (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag. Bifall till moderaternas budgetförslag.
Marie-Louise Hellström (LB): Bifall till Ljusdalsbygdens partis budgetförslag.
Maud Jonsson (L): Bifall till liberalernas budgetförslag.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP): Ärendet ska
återremitteras för vidare beredning i kommunstyrelsen och de politiska
partierna. Ärendet ska också förses med en politisk skrift som beskriver
kommunfullmäktiges ambitioner. Nämndernas yttranden ska inhämtas.
I andra hand yrkas bifall till miljöpartiets budgetförslag.
Marit Holmstrand (S), Kristoffer Hansson (-) och Stina Michelson (S):
Avslag på László Gönczis yrkande om återremiss.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till László
Gönczis yrkande om återremiss. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslår detta. Ärendet ska således avgöras idag.
Ordföranden ställer Marit Holmstrands m fl yrkande mot Sören Görgårds m
fl yrkande, mot Marie-Louise Hellströms yrkande, mot Maud Jonssons
yrkande och mot László Gönczis yrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller Marit Holmstrands m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Reservationer
Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas RaskSamuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud Jonsson (L), Bertil Skoog (L),
Fredrik Röjd (LB), Jonny Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB)
reserverar till förmån för egna partiförslag.
Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M) och Kjell Israelsson
(M) reserverar sig mot beslutet att inte anta moderaternas tilläggsyrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Samtliga nämnder
Revisorerna
Ekonomichefen
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Dnr 00218/2022

Avsägelse från Ingela Gustavsson (V) gällande
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ingela Gustavsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Ingela Gustavsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ingela Gustavsson
Förtroendemannaregister
Länsstyrelsen
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Dnr 00217/2022

Avsägelse från Yvonne Oscarsson (V) gällande
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
1. Yvonne Oscarsson (V) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Yvonne Oscarsson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Yvonne Oscarsson
Förtroendemannaregister
Länsstyrelsen
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Dnr 00160/2022

Kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Prioriterade mål och uppdrag 2023-2030 antas.
Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun har beslutat att Agenda 2030-målen utgör basen för
styrningen av verksamheten och ska eftersträvas av hela kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige har beslutat om styrmodell och målområden. I arbetet
med och uppföljningen av verksamhetsplanerna utifrån Agenda 2030 har
förvaltningen funnit att ansatsen blir för bred. Arbetet och uppföljningen blir
för omfattande. Kommunledningen har också gjort bedömningen att även
målområdena blir en för bred ansats.
För att öka styrningen och få ett större fokus har ett arbete genomförts för att
få fram en prioritering av mål och uppdrag, vilken kan härledas till respektive målområde. Kommunstyrelsen har genomfört en framtidsdag med
omvärldsspaning, fokus på kommunens utmaningar och en workshop för att
arbeta fram prioriterade mål och uppdrag. Dessa prioriterade mål och
uppdrag ska alla kommunkoncernens nämnder och bolag arbeta utifrån.
För inspel och avstämning har Näringslivsforum engagerats, vilket var en del
i underlaget till kommunstyrelsens framtidsdag.
Utifrån kommunstyrelsens framtidsdag föreslås nedanstående prioriterade
mål och uppdrag.
De prioriterade målen är God utbildning för alla, Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt samt Hållbara städer och samhällen. Dessa kan
härledas till målområde Utbildning för alla, Hållbart näringsliv och Hållbart
samhälle.
Utifrån de prioriterade målen har prioriterade uppdrag tagits fram. Alla
nämnder och bolag ska arbeta med de prioriterade uppdragen. Det är dessa
uppdrag som kommer att följas upp av kommunfullmäktige i kommunens
årsredovisning.
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För att undvika en för snäv styrning har nämnder och bolag, med ofta
specifik och lagstyrd verksamhet, möjligheten att även ha mål och uppdrag
som når andra mål inom agenda 2030. Men de prioriterade ska alla arbeta
med.
Biträdande kommunchef Mikael Björk föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 111
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 86
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 11 maj 2022
Presentation prioriterade mål och uppdrag 5 maj 2022
Yrkanden
Lars Molin (M), Sören Görgård (C), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin
(S), Ronney Olsson (V), Kristoffer Hansson (-) och Fredrik Röjd (LB):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
László Gönczi (MP): Klimatmålet ska också vara ett prioriterat
kommunfullmäktigemål.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Lars Molins m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Nämnderna
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Dnr 00161/2022

Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Verksamheten Näringsliv och exploatering bildas inom samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd.
2. Ansvaret för samhällsplanering flyttas från samhällsservicenämnden till
kommunstyrelsen.
3. Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från
arbetsmarknad- och socialnämnden till samhällsservicenämnden.
4. Inom samhällsserviceförvaltningen, tillhörande samhällsservicenämnden,
bildas en enhet/verksamhet för myndighetsutövning gällande miljö,
livsmedel, bygglov, bostadsanpassning, alkohol, tobak och läkemedel.
5. Ansvaret för och ägandet av fastigheter inom fritidsenheten flyttas från
samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen.
6. Kommunstyrelsen uppdras att föreslå revideringar av ansvariga nämnders
reglementen.
7. Ovanstående beslut ska gälla från och med 2023-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Nicklas Bremefors har överlämnat sitt förslag till
organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun.
Biträdande kommunchef Mikael Björk föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 112
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 13 maj 2022
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 87
Presentation Målinriktad organisation för Ljusdals kommun
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 24 maj 2022, § 108

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 17 av 50

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
18(49)

Datum

2022-06-20

Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Kristoffer Hansson (-) 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 kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 18 av 50

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 86

Sida
19(49)

Datum

2022-06-20

Dnr 00265/2020

Fotbollshall 2.0 i Ljusdal
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inriktningsbeslut fattas om att bygga en fotbollshall på Älvvallen över
nuvarande konstgräsplan.
2. 1,4 miljoner kronor anslås ur kommunens rörelsekapital för projektering
och upphandling.
3. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt
återkomma till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för
slutligt beslut efter projektering och upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Fotbollsklubbarna i Ljusdal har skrivit till Ljusdals kommun med önskemål
om att kommunen bygger en fotbollshall. Utifrån lärdomen av det tidigare
fotbollstältet finns kunskap vi kan överföra till detta projekt.
En fotbollshall är en stor investering som medför ökade driftskostnader. En
fotbollshall har samtidigt stora positiva effekter gällande föreningsliv,
näringsliv, folkhälsa och gymnasieskola.
I utredningen försöker vi vara så transparenta som möjligt och inte räkna för
högt på intäkter och för lågt på kostnader. Vår bedömning är att i de
presenterade kalkylerna finns en försiktighet.
Investeringen i en ny fotbollshall beräknas till 33,1 miljoner kronor. Som
underlag till kalkylen finns lämnade prisuppgifter från leverantörer.
Investeringen kommer medföra ökade driftskostnader. I kalkylen beräknat
till 1 492 000 kronor årligen.
Fotbollshallen kommer att generera en positiv samhällsnytta när vi räknar på
effekterna gällande näringsliv, gymnasieskola och hälsa. I kalkylen beräknad
till 3 747 000 kronor årligen.
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I förslaget ovan föreslås ett inriktningsbeslut och att projektering och
upphandling genomförs. Ärendet kommer sedan åter till kommunfullmäktige
för beslut.
Den främsta anledning till ovanstående förfarande är att de inhämtade
prisuppgifterna är svårbedömda. Orsaken är att priserna på byggmaterial och
transporter på senare tid ökat kraftigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 114
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 67
Kommunchefens skrivelse 10 maj 2022
Statistik och nyckeltal 10 maj 2022
Svar på frågor från Centerpartiet 10 maj 2022
Insändare från Miljöpartiet i Ljusdal 10 maj 2022
Utredning med bilagor 3 december 2021
Arbetsutskottets protokoll 27 augusti 2020, § 63
Skrivelse från kommunens fotbollsföreningar 16 juli 2020
Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Sören Görgård (C), Stina Michelson (S), Lars Molin
(M) och Roger Kastman (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Röjd (LB) och Ronney Olsson (V): Ärendet ska återremitteras.
Marit Holmstrand (S) och Stina Michelson (S): Avslag på Fredrik Röjds
återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Fredrik Röjds m fl
återremissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
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Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Med 26 Ja-röster mot 9 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Stina Michelson (S), Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove
Schönning (S), Annelie Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S),
Maria Fernmalm (S), Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Lennart
Canskog (S), Birgitta Backman (S), Kjell Nilsson (S), Birgitta Ek (S),
Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Lars Molin (M), Kjell Israelsson
(M), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg (C), Jonas
Rask- Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Kristoffer Hansson (-), Lena
Svahn (-) och Roger Kastman (KD) röstar Ja.
Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Per Andersson (SD), Jens Furuskog
(SD), Sven Persson (SD), Magnus Nyholm (SD), Fredrik Röjd (LB), Jonny
Mill (LB) och Marie-Louise Hellström (LB) röstar Nej.
Maud Jonsson (L) och Bertil Skoog (L) avstår från att rösta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunchefen för verkställande
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Dnr 00053/2022

Medborgarförslag om att införa hyggesfritt
kontinuitetsskogsbruk i minst hälften av kommunens
skogar utanför de tätortsnära skogarna. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag, om att införa hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk i minst
hälften av kommunens skogar utanför de tätortsnära skogarna, har inlämnats.
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022, § 34 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen lämnade medborgarförslaget till kommunens skoglige
tjänsteman för yttrande.
Skoglige tjänstemannen skriver i sitt yttrande att hyggesfritt skogsbruk kan
bedrivas på många sätt, men att man har enats om en definition: ”Hyggesfritt
skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att
marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna
ytor.”
Till det hyggesfria skogsbruket räknas alla brukandeformer som innebär att
skogsmarken alltid har ett trädskikt. Förutom blädning, som innebär fullskiktade skogar, finns flera andra metoder, bland annat luckhuggning och
överhållna skärmar, som gör att ”skogskänslan” kan behållas.
Blädning är ett skötselsystem som kräver fullskiktade skogar och kan bara
bedrivas med skuggfördragande sekundära trädslag som gran.
Tall och björk, som är ljusälskande primärträdslag, kan föryngras med
luckhuggning eller överhållna skärmar.
Förslagsställaren hänvisar till att det är till fördel för den biologiska
mångfalden, klimatet, det sociala rekreationsvärdet och det ekonomiska
utfallet.
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Den svenska modellen med trakthyggesbruk har inte varit någon
framgångssaga för den biologiska mångfalden även om det inte rör sig om
några artutrotningar.
Ett av de Nationella miljömålen, Levande skogar, visar på en negativ trend
för den biologiska mångfalden. Fortsätter vi i samma takt med en ännu större
fragmentering av skogarna syns ingen ljusning. I Skogsstyrelsens
utvärdering av målet sammanfattas det med att de åtgärder som vidtagits för
att skydda naturen inte har varit tillräckliga för att nå uppsatta miljömål för
skogen och är inte tillräckliga för att stoppa förlusten av viktiga livsmiljöer i
skogslandskapet. Men arbete pågår. Arealen gammal skog ökar. Även
arealen med grova träd och död ved ökar. De åtgärder som vidtas gör
skillnad och minskar de negativa effekterna i miljön, även om åtgärderna
idag inte är tillräckliga. Trenden för utvecklingen i miljön bedöms på kort
sikt vara negativ.
Hyggesfritt skogsbruk är troligen mer gynnsamt än trakthyggesbruk för
skuggföredragande arter och för hänglavar och barklevande lavar. Eftersom
de största träden hela tiden skördas kommer död ved dock inte skapas i
högre utsträckning än vid trakthyggesbruk. Flera ljusälskande och
störningsgynnade arter kommer att missgynnas.
Skog som växer tar upp koldioxid genom fotosyntesen och binder kolet i sin
biomassa. Kolet lagras i biomassan tills det bryts ner eller förbränns, då det
återgår till atmosfären i form av koldioxid. Så länge tillväxten är större än
avverkning och naturlig nedbrytning, ökar skogens kolförråd.
I samband med slutavverkning och markberedning frigörs från hygget
mycket av den kol som byggts upp i marken under lång tid. Trots återbeskogning utgör kalhygget ofta en kolkälla under lång tid.
I Sverige har skogen en nettobindning på 35 miljoner ton coe per år. Vi
kommer troligen av EU att bli ålagda att öka denna bindning till 42 miljoner
ton coe per år. Detta kan man göra på flera sätt.
I ett kortare tidsperspektiv kan man låta träden stå kvar eftersom kolet då
inte frigörs samtidigt som den stående skogen kan binda mer kol än en
nyplanterad skog gör i närtid.
Över tid stabiliseras dock mängden biomassa i den stående skogen och
nettoinlagringen av kol blir mycket liten. Genom ett intensivare skogsbruk
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med bland annat förädlade plantor, plantering av snabbväxande trädslag eller
gödsling kan en hög nettoproduktion upprätthållas även på lång sikt.
Att bruka skogen hyggesfritt ökar virkesförrådet och minskar skogens
utsläpp av kol.
Sett över ett längre tidsperspektiv innebär dock hyggesfria metoder att
skogens tillväxt blir lägre, vilket innebär en lägre kolinlagring.
Den tätortsnära skogen är den som är viktigast för friluftslivet. En alldeles
övervägande del av svenskarna strövar årligen i skog och mark och naturupplevelser används mer och mer som terapi för både psykiska och fysiska
åkommor. Forskningen visar att naturterapi fungerar som stresslindring och
för rehabilitering.
De flesta skogsbesök görs i skogar mycket nära bostaden. Besöksfrekvensen
sjunker dramatiskt med ökat avstånd från bostaden. Skogarna som besöks
bör då vara gamla, ha höga träd och ha genomsikt. En tät och närmast
ogenomtränglig ungskog har lägst rekreationsvärde. Efter den första gallringen stiger rekreationsvärdet relativt snabbt. Efterhand som skogen blir
glesare, träden grövre och skogen alltmer pelarsalslik uppskattas den mer
och mer. Om avverkningsrester och ris lämnas kvar vid gallring får
rekreationsvärdet rejäla hack.
Ett hyggesfritt skogsbruk förutsätter fullskiktade skogar. Det är en skog med
väldigt dålig genomsikt. De med jämna mellanrum återkommande gallringarna gör att där även hela tiden finns, mer eller mindre färska, avverkningsrester och ris. Man slipper dock perioder med ett markberett hygge och
en ogenomtränglig röjningsskog.
Att virke från hyggesfria skogar ska ha bättre kvalitet än virke från trakthyggesskogar har svagt stöd i både vetenskap och praktik. I genomsnitt är de
likvärdiga men kvaliteten varierar mer i den hyggesfria skogen. Däremot är
virket i genomsnitt grövre. Sett över en omloppstid har den hyggesria skogen
även ett högre timmerutfall.
Volymtillväxten i skogen blir lägre med ett hyggesfritt skogsbruk.
Avverkningskostnaderna blir högre i ett hyggesfritt skogsbruk men
skogsvårdskostnaderna med föryngring och röjning blir lägre.
Facit saknas men det mesta tyder på att hyggesfritt skogsbruk har sämre
ekonomi än trakthyggesbruket.
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Att ställa om från trakthyggesbruk till hyggesfritt skogsbruk tar lång tid. Att
skapa en fullskiktad blädningsskog tar ungefär en omloppstid.
Att börja med blädning i 120-åriga enskiktade granskogar är troligen inte
vägen att gå. De träd som ska avverkas de närmaste 20-200 åren måste
finnas i skogen redan idag, plus de träd som dör under vägen fram.
Omvandlingen måste i stället börja i samband med första gallringen.
Därifrån tar det sedan åtminstone 50-100 år att skapa en nästan fullskiktad
skog. Under tiden kan man avverka endast ytterst små volymer.
Vägen mot fullskiktade skogar måste alltså gå via en del hyggen. Luck- och
kanthuggning eller överhållna skärmar kan man börja med i tallskogarna
redan nu.
Att införa ett hyggesfritt skogsbruk är en viljeinriktning och alltså inget man
gör i en handvändning.
Kommunens skogar ska vara till för kommuninnevånarnas bästa. Det är upp
till ägarna att bedöma vad det är.
Är det högsta möjliga avkastning? Idag bidrar skogen med cirka 3 miljoner
kronor per år över tid. Detta i en kommunbudget om 1,2 miljarder kronor.
Innan en eventuell omställning är genomförd kommer skogsnettot att bli
mycket lägre än så.
Är det rika naturupplevelser, ska kolbindning och/eller biologisk mångfald
optimeras? Kommunskogarna kan bara marginellt bidra med detta då
kommunen äger endast cirka 1 procent av skogsmarksarealen i Ljusdals
kommun.
Kommunens skogspolicy är under översyn enligt beslut från kommunstyrelsen. Policyns utformning är helt beroende av hur utfallet blir i den här
frågan. Om kommunens skogar ska skötas enligt ett hyggesfritt alternativ
behöver policyn arbetas om.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att medborgarförslaget ska avslås. I
sitt övervägande skriver hon att införandet av hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk är en omfattande och genomgripande åtgärd. En ny viljeinriktning
som måste föregås av grundliga utredningar där hänsyn ska tas till ett mycket
litet skogsuttag under en omställningsperiod på minst 50 år.
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Syftet med kommunens skogsinnehav är att ge möjlighet till att erbjuda
ersättningsmark/bytesareal samt att den ska ge en årlig avkastning på cirka 3
miljoner per år över tid.
Införande av hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk skulle försvåra dessa syften.
Kommunen äger endast cirka 1 procent av skogsmarksarealen i Ljusdals
kommun.
Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 126
Förslag till beslut 9 maj 2022
Yttrande från skoglig tjänsteman 14 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 34
Medborgarförslag 21 februari 2022
Yrkanden
Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Maud Jonsson (L) och Roger
Kastman (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP) och Kristoffer Hansson
(-): Bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Marit Holmstrands m fl yrkande mot László Gönzis m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Marit
Holmstrands m fl yrkande.
Reservationer
Kristoffer Hansson (-) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren
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Dnr 00018/2022

Kommunalt partistöd 2022
Kommunfullmäktige beslutar
1. Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt partistöd
med 1 217 608 kronor enligt nedan:










Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Ljusdalsbygdens Parti
Liberalerna
Miljöpartiet
Kristdemokraterna

396 032 kr
175 168 kr
147 560 kr
147 560 kr
92 344 kr
92 344 kr
64 736 kr
64 736 kr
37 128 kr

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med
ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är
9 520 kronor per parti (20% av basbeloppet på 47 600 kronor för år 2021)
och mandatstödet är 27 608 kronor (58% av basbeloppet för år 2021) per
mandat i kommunfullmäktige.
Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt
granskningsrapport. Se bilagor.
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Totalt uppgår partistödet till 1 209 934 kronor att fördela enligt följande:
Parti

Mandat

Grundstöd
per parti
(kr)

Mandatstöd
(kr)

Totalt (kr)

S

14

9 520

386 512

396 032

C

6

9 520

165 648

175 168

Sd

5

9 520

138 040

147 560

M

5

9 520

138 040

147 560

V

3

9 520

82 824

92 344

LB

3

9 520

82 824

92 344

L

2

9 520

55 216

64 736

Mp

2

9 520

55 216

64 736

KD

1

9 520

27 608

37 128

Summa

41

85 680

1 131 928

1 217 608

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 115
Tjänsteskrivelse 23 maj 2022
Redovisningar från samtliga partier
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Ekonomienheten för utbetalning (ES)
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Dnr 00157/2022

Antagande av detaljplan för Järvsö Nybo 1:10, 24:1
samt 4:2 "Mines camping"
Kommunfullmäktige beslutar
1. Detaljplan för Järvsö-Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2 ”Mines camping” antas.
Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i
samhällsservicenämnden 16 juni 2020, § 103.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (januari/februari
2021) och granskning (oktober/november 2021). Inkomna synpunkter,
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Detaljplanen syftar till att utveckla och underhålla Mines som en allmän
badplats samt att legalisera området som camping inom ramarna för
riksintresseområdet för friluftsliv. Syftet är också att pröva markens
lämplighet för en framtida utökning av campingområdet samt att möjliggöra
för nya faciliteter.
Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits
fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 117
Samhällsservicenämndens protokoll 10 maj 2022, § 90
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022
Antagandehandlingar
Yrkanden
Irene Jonsson (S) och Fredrik Röjd (LB): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Irene Jonssons m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Samhällsservicenämnden
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Dnr 00301/2020

Samverkansavtal och Reglemente - Gemensam nämnd
för överförmyndarfrågor med Bollnäs och Ovanåkers
kommuner
Kommunfullmäktige beslutar
1. Samverkansavtal gällande gemensam nämnd för överförmyndarfrågor
med Bollnäs och Ovanåkers kommuner godkänns.
2. Reglemente gällande gemensam nämnd för överförmyndarfrågor med
Bollnäs och Ovanåkers kommuner godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 27 september 2021 att ställa förfrågan till
Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun om att Ljusdals kommun önskar
ingå i den gemensamma nämnden för överförmyndarfrågor från 1 januari
2023.
Bollnäs kommun och Ovanåkers kommun ställer sig genom beslut i
respektive kommunfullmäktige positiva till att Ljusdals kommun ansluter
sig.
Utifrån ovanstående beslut måste respektive kommunfullmäktige anta
samverkansavtal samt reglemente för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 113
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 24 maj 2022
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 69
Förslag till reglemente för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommun
Förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd
Yrkanden
Marit Holmstrand (S) och Fredrik Röjd (LB): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 32 av 50

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
33(49)

Datum

2022-06-20

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Marit Holmstrands
m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Överförmyndarnämnden
Ovanåkers kommun
Bollnäs kommun
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Dnr 00110/2020

Samverkan mellan Hälsinglands kommuner på ITområdet
Kommunfullmäktige beslutar
1. Inriktningen för det fortsatta Hälsingegemensamma arbetet med
verksamhetsutveckling inom IT-drift, ska fördjupas för att senast från
2026-01-01 bedriva verksamheten gemensamt avseende organisation, ITdriftsprocesser och infrastruktursystem. IT-driften ska utgå från en i
möjligaste mån gemensam tjänstekatalog och ska i praktiken fungera som
en tjänsteleverantör till kommunerna.
2. Frågan om vilka tjänster som ska levereras som externa molntjänster eller
genom egen drift avgörs av IT-driftorganisationen i samråd med
verksamheterna efter dess behov och med beaktande av de säkerhetskrav
som ställs på kommunerna.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands
kommuner leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet och snarast påbörja
transformationsprojektet.
4. Regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till
Hälsingerådet och kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådet fattade 22 maj 2019 beslut om att rekommendera
kommunerna att anta ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan inom ITområdet med fokus på infrastruktur och drift. Samtliga Hälsingekommuner
utom Ljusdal har fattat beslut om det.
Kommentar: Anledningen till att Ljusdals kommun vid det tillfället valde att
inte politiskt hantera frågan om samverkan var att underlaget då bedömdes
otillräckligt samt att samverkan är en naturlig del av alla verksamheter på
tjänstemannanivå. Ljusdal har likt övriga kommuner varit en del i samverkan
IT Hälsingland. Ett visst arbete har påbörjats och en utredning har genomförts för att ta fram ett förslag till hur man skulle kunna åstadkomma det.
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Utredningen visar tydligt att de som är verksamma inom kommunernas ITorganisationer liksom kommunernas ledningspersonal ser vikten av att
samverka. Den konstaterade också att det finns några frågor där det måste
fattas ytterligare beslut för att på allvar komma vidare. En annan förutsättning för att lyckas är att man åstadkommer en bred förankring på alla
nivåer i kommunernas organisationer och att man skapar en gemensam
målbild. En avgörande fråga att besvara är givetvis varför man ska
samverka.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 116
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 66
Kommunchefens skrivelse 13 maj 2022
Rapport 29 november 2021
Yrkanden
Marit Holmstrand (S) och Sören Görgård (C): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
László Gönczi (MP): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Marit Holmstrands m fl yrkande mot László Gönczis
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Marit
Holmstrands m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 35 av 50

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 92

Sida
36(49)

Datum

2022-06-20

Dnr 00255/2021

Motion från William Våhlberg (C) om HBTQrepresentation. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionens punkter 1, 3 och 4 bifalles, d v s
- att kommunens organisation aktivt ska arbeta med HBTQ- frågor
samt genomgå utbildningar.
- att kommunen ska göra projekt för att öka representation och
kunskap om HBTQIA+ personer.
- att dessa yrkanden ska kopplas till arbetet med de globala målen
20230.
Sammanfattning av ärendet
William Våhlberg (C) har lämnat en motion om HBTQ-representation.
I motionen skriver han:
"Vid den här tiden förra året drabbades många föreningar, kyrkor samt själva
kommunen av stölder. Prideflaggor revs ner i alla delar av kommunen. Det
var inga vanliga stölder eftersom det fanns en tydlig mening bakom det.
Hatbrott!
Ljusdals kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla. För att
kommunen ska bli tryggare för alla handlar det om utbildning och
representation. Det börjar i hemmet vad våra barn ser och hur agerar deras
vuxna kring dem. Vidare till skolan och senare på arbetsplatsen. Ingen ska
behöva känna sig otrygg eller rädd.
Här måste kommunen visa att de bryr sig och göra mer oavsett hur litet eller
stort. Det finns många goda exempel på vad andra kommuner har gjort för
att göra det som inte heller handlar om stora pengar.
Hudiksvall kommun har till exempel sin Pride trappa utanför deras bibliotek
och Forsa folkhögskola som är HBTQ certifierad. HBTQ certifiering innebär
att man genomgår utbildning via RFSL för att senare bli certifierad av
samma organisation. Utbildningen handlar bland annat om hur man bemöter
andra människor för att skapa en mer inkluderande miljö.
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Det här var bara ett exempel från en kommun. Sen finns det även fler
kommuner som gör mycket annat som även är bra exempel!
Ljusdals kommun ska vara en kommun för alla där alla kan verka, leva, vara
och älska vem man vill. Och med anledning av det yrkar jag:
1. Att kommunens organisation ska aktivt jobba med HBTQ frågor samt
genomgå utbildningar.
2. Att kommunens organisation ska sträva efter att blir HBTQ certifierade.
3. Att kommunen ska göra projekt för att öka representation och kunskapen
om HBTQIA+ personer.
4. Att dessa yrkanden ska kopplas till arbetet med de globala målen 2030."
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2021, § 97 att skicka motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget för yttrande till enheten för
strategisk och hållbar utveckling.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling skriver 4 april 2022 i yttrande:
HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner,
personer med queera uttryck och identiteter och personer med intersexvariation.
Motionen lyfter ett viktigt område och berör Ljusdals kommuns arbete för
mänskliga rättigheter och ett socialt hållbart samhälle. Ljusdals kommuns
vision präglas av värden utifrån de tre hållbarhetsperspektiven (miljömässig,
ekonomisk, social) och de mänskliga rättigheterna. Kommunfullmäktige har
beslutat att de övergripande strategiska målområden utgår från de globala
målen i Agenda 2030, vilka även inkluderar de mänskliga rättigheterna. De
av fullmäktiges beslutade målområden är:
1. Jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle.
2. Hållbart samhälle
3. Hållbar miljö
4. Hållbart näringsliv och arbetsliv
5. Omsorg och hälsa
6. Utbildning för alla
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Kommunens riktlinjer för mångfald utgår ifrån diskrimineringslagstiftningen
och konstaterar att mångfald i arbetslivet handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete och arbetsvillkor på arbetsplatsen
oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck eller ålder. Ljusdals kommun ska präglas av gott bemötande,
inkludering och likabehandling medarbetare emellan samt mellan
arbetsgivare och medarbetare. I en inkluderande organisation har alla
möjlighet att vara med och påverka verksamheten och arbeta i en miljö fri
från diskriminering och hindrande strukturer och normer.
Kommunens personalpolicy omfattar kommunens värderingar och
förhållningssätt inom dessa personalpolitiska områden och vilka
förväntningar kommunen har på sina medarbetare och sina chefer.
Personalpolicyn beskriver kommunens övergripande personalpolitiska
värderingar, förhållningssätt och ställningstagande som är indelade i fyra
huvudområden
1. Dialog, delaktighet och inflytande
2. Jämställdhet, likabehandling och mångfald
3. Arbetsmiljö, hälsa och ledarskap
4. Lön, anställningsvillkor och kompetensförsörjning
Ljusdals kommun arbetar aktivt med att skapa en tryggare kommun för våra
invånare, bland annat genom Brottsförebyggande rådets arbete, En kommun
fri från våld och Delmos-projektet, förutom trygghet handlar ovanstående
om en våldsfri tillvaro, inkludering och påverkansmöjligheter.
Det finns ingen sammanställning för hur kommunens olika verksamheter
arbetar specifikt med HBTQI-frågor.
Certifiering
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter (RFSL) är störst inom HBTQI-certifiering.
Vissa regioner servar sina verksamheter med certifiering, dock ej Region
Gävleborg. Även privata företag erbjuder certifiering eller diplomering.
RFSL:s certifiering syftar till att certifierade verksamheter ska kunna visa att
de arbetar strategiskt för att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett
respektfullt bemötande av kunder/brukare utifrån ett hbtqi-perspektiv.
Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan med utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete ska
följas. Certifikatet är giltigt i tre år, därefter görs en omcertifiering för att det
ska gälla i ytterligare tre år. HBTQI-certifieringens målsättning är att
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anställda får en ökad kunskap om HBTQI, normer samt konsekvenser av
normer för hälsa och livsvillkor för HBTQI-personer samt att verksamheten
påbörjar ett förändringsarbete för en trygg arbetsmiljö, samt ett inkluderande
bemötande av sin målgrupp, utifrån ett HBTQI-perspektiv.
Kostnad för certifiering hos RFSL är 125 000 kronor + moms per grupp om
25 personer. RFSL har ramavtal med Sundsvalls och Kalmars kommun där
man certifierar 5-10 verksamheter per år, avtalet gäller 2-3 år med kostnad
på 75 000 kronor + moms per grupp.
Om kommunstyrelsen beslutar att HBTQI-certifiering ska genomgås bör
kommunstyrelsen utreda vilka specifika verksamheter inom Ljusdals
kommun som skulle kunna vara prioriterade och att dessa certifieras
inledningsvis. Genom att börja i mindre skala ges möjlighet att utvärdera
utfallet av certifieringen och bedöma värdet av en vidare satsning.
Enheten för strategisk och hållbar utveckling föreslår:
1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling får i uppdrag att genomföra
en kartläggning av kommunens arbete med HBTQ-frågor.
2. Kartläggningen ska, förutom en nulägesbeskrivning, innehålla ett konkret
förslag för framtida arbete med HBTQ-frågor (i form av uppdrag till
förvaltningar för verksamhetsplan 2023), samt en budget för detta.
Kartläggningen ska också väga kostnaden för en eventuell HBTQcertifiering mot dess effekt på verksamheten.
3. Kartläggningen samt det konkreta förslaget för framtida arbete ska
återrapporteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsens ordförande skriver i sitt övervägande att motionen lyfter
ett viktigt område och berör Ljusdals kommuns arbete för mänskliga
rättigheter och ett socialt hållbart samhälle.
Kommunfullmäktige har beslutat att de övergripande strategiska
målområdena utgår från de globala målen i Agenda 2030, vilka även
inkluderar de mänskliga rättigheterna.
Kommunen har beviljats statsbidrag för 2022 med syfte att öka kunskapen
om HBTQ-personers situation och för att främja fysiska och digitala
målgruppen.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen bifalles såtillvida att
kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av
kommunens arbete med HBTQ-frågor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 120
Arbetsutskottets protokoll 18 maj 2022, § 72
Förslag till beslut 6 maj 2022
Yttrande från enheten för strategisk och hållbar utveckling 4 april 2022
Kommunfullmäktiges protokoll 21 juni 2021, § 97
Motion 21 juni 2021
Yrkanden
William Våhlberg (C), Marit Holmstrand (S), Solange Nordh (C), Ove
Schönning (S), omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP), MarieLouise Hellström (LB), Bertil Skoog (L) och Pia Hedblom (V): Bifall till
punkt 1, 3 och 4 i motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot William Våhlbergs m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller William
Våhlbergs m fl yrkande.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande
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Dnr 00086/2020

Motion från Sören Görgård (C) med önskemål om
utredning av förutsättningar för tillverkning av biogas i
kommunen. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen bifalles.
Sammanfattning av ärendet
Sören Görgård (C) har lämnat en motion med önskemål om utredning av
förutsättningar för tillverkning av biogas i kommunen.
I motionen skriver Sören Görgård:
"Centerpartiet är ett parti med tydligt miljöfokus. Vi är teknikpositiva och
tror på utveckling.
I det ledande dokumentet ”Ljusdals vision” (som är antaget av kommunfullmäktige 2014) kan man hitta följande rader:
”en kommun där hållbarhet och ekologiskt tänkande är fundamentalt” samt
”Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete”, det är bra. Det visar att vi ska
fortsätta göra vår kommun miljövänligare och utveckla våra verksamheter.
Samtidigt behöver kommunen ibland bidra till att processer startas. Där står
vi idag. Vi behöver gå framåt.
I vår kommun körs mycket av matavfallet till Forsbacka för förädling till
biogas, det är synd för vi borde se det som en resurs inom kommunen.
Matavfall och gödsel från djurbesättningar kan utgöra grunden i tillverkning
av biogas inom vår kommun. Biogas är miljövänligt och flexibelt och kan
användas på många sätt. Av biogas kan vi till exempel skapa el, värme och
drivmedel. Den går också att producera på ett ställe och använda på ett
annat.
Centerpartiet föreslår att Ljusdals kommun ska ta ett steg framåt och inleda
en process där intressenteter får träffas och diskutera vad som kan göras.
Kanske är det vårt nya drivmedel vi pratar om, kanske kan det vara en
värmekälla i fjärrvärmenätet."
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Sören Görgård yrkar därför att Ljusdals kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att undersöka vilka
förutsättningar som finns för tillverkning av biogas i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 24 februari 2020, § 33 att skicka motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen skickade 16 mars 2020 motionen till Ljusdal Energi AB
för yttrande.
Ljusdal Energi AB skriver i sitt yttrande att statusen för biogasproduktion
idag är att regeringen ska behandla utredningarna, Biogasmarknadsutredningen, och utredningen Hållbar slamhantering. Bolaget följer utvecklingen i
frågorna.
Styrelsen tycker att frågan är principiellt viktig och utredningarna innefattar
många näringsgrenar och att frågan sannolikt därför bättre hör hemma hos
Ljusdals kommuns utvecklingsenhet.
Kommunstyrelsens beredning skickade medborgarförslaget till kommunchefen för klarläggande.
Kommunchefen skriver i sitt yttrande att Regeringen har beslutat att utreda
de långsiktiga förutsättningarna för biogasmarknaden. Man har dels tillsatt
en Biogasmarknadsutredning och dels en utredning för Hållbar
slamhantering.
Innan dessa utredningar är klara och de långsiktiga förutsättningarna för
biogasmarknaden är tydliga så är det i dagsläget svårt att utreda
förutsättningarna för tillverkning av biogas i Ljusdals kommun.
Utifrån ovanstående föreslås att motionen avslås.
Kommunstyrelsens ordförande skrivelser i sitt förslag att regeringen har
tillsatt Biogasmarknadsutredningen och Hållbar slamhantering för att utreda
de långsiktiga förutsättningarna för biogasmarknaden. Ingen av
utredningarna är beslutade. Innan detta sker, är det svårt för Ljusdals
kommun att utreda förutsättningarna för tillverkning av biogas i Ljusdal.
Ordföranden föreslår därför att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kf 20 juni för digital signering
(Signerat, SHA-256 0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE)

Sida 42 av 50

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida
43(49)

Datum

2022-06-20

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 118
Förslag till beslut 19 april 2022
Yttrande från kommunchefen 7 juli 2020
Remissyttrande från Ljusdal Energi AB 4 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 24 februari 2020, § 33
Motion 24 februari 2020
Yrkanden
Sören Görgård (C), Fredrik Röjd (LB), Solange Nordh (C), Maud Jonsson
(L), Maria Molin (M), Roger Kastman (KD) och Ronney Olsson (V): Bifall
till motionen.
Marit Holmstrand (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Marit Holmstrands yrkande mot Sören Görgårds m fl
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Marit
Holmstrands yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Marit Holmstrands yrkande, Nej-röst för Sören Görgårds m fl
yrkande.
Omröstningsresultat
Med 22 Nej-röster mot 12 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Sören Görgårds yrkande.
Lennart Canskog (S), Kennet Hedman (M), Maria Molin (M), Kjell
Israelsson (M), Sören Görgård (C), Solange Nordh (C), William Våhlberg
(C), Jonas Rask-Samuelsson (C), Jaana Hertzman (C), Maud Jonsson (L),
Bertil Skoog (L), Ronney Olsson (V), Pia Hedblom (V), Fredrik Röjd (LB),
Jonny Mill (LB), Marie-Louise Hellström (LB), Per Andersson (SD), Jens
Furuskog (SD), Sven Persson (SD), Magnus Nyholm (SD), Roger Kastman
(KD) och Kristoffer Hansson (-) röstar Nej.
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Marit Holmstrand (S), Jenny Breslin (S), Ove Schönning (S), Annelie
Wallberg (S), Bertil Asplund (S), Irene Jonsson (S), Maria Fernmalm (S),
Gunnar Eriksson (S), Ann Eriksson (S), Birgitta Backman (S), Kjell Nilsson
(S) och Birgitta Ek (S) röstar Ja.
Lena Svahn (-) avstår från att rösta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för verkställande
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Dnr 00197/2022

Medborgarförslag gällande minnesgåvor till
kommunanställda
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda har
inkommit.
Förslagsställaren skriver:
"Jag tycker att ni verkligen borde ge människor som arbetat länge en chans
att byta ut de tråkiga minnesgåvorna till köpmannacheckar istället. Folk har
mer nytta av att köpa det de vill i Ljusdals butiker istället för en klocka som
kommer att ligga i ett skåp och samla damm.
Minnesgåvor är förlegat nu och många människor behöver något som ger
nytta istället. Gör om detta regelverk så att det passar alla."
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen för beslut
Förslagsställaren för kännedom
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Dnr 00208/2022

Medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om båtramp i Växnan har inkommit.
Förslagsställaren skriver:
”Jag skulle vilja att man ordnar en båtramp i Växnan, för om man vill lägga i
båten och fiska i Växnan måste man sjösätta den i älven och åka båt till
Växnan. Det skulle underlätta mycket om man kunde backa i båttrailern
direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man går nästan på grund när
man ska åka där.”
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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Dnr 00207/2022

Medborgarförslag med önskemål om alternativa
minnesgåvor för anställda i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag med önskemål om alternativa minnesgåvor för
anställda i Ljusdals kommun har inkommit.
Förslagsställaren skriver:
"När kommunanställda jobbat i 25 år får de välja på guldhalsband, klocka
mm. Inte så tokiga saker, men väldigt opersonliga för många. Inte är dessa
gåvor heller knutna till kommunen (d v s arbetsplatsen där man jobbat länge)
vad jag känner till.
Mitt förslag är därför:
Låt ett av de val man gör vara ett "konst"-val. Ett val där man kan välja på
olika lokala konstnärer beroende på vad man själv gillar; keramik/smide/
träslöjd/akvarell-/oljemålning/vävnad/…..
Detta skulle kunna göras genom att kommunen knyter ett gäng konstnärer
till detta, där konstnärerna vet att för en viss summa skulle de kunna skapa
ett konstverk, gärna i dialog med den som ska få gåvan. Vilket minne detta
skulle kunna bli!
Ytterligare en fördel med mitt förslag är att de lokala konstnärerna gynnas
dels av lite marknadsföring, dels ekonomiskt om 25-årsjubilaren väljer detta
alternativ.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan delegeras till
kommunstyrelsen för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Akt
Förslagsställaren för kännedom
Kommunstyrelsen för beslut
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Dnr 00031/2022

Avslutande av möte
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör sammanträde med
fullmäktige avslutas senast klockan 22:00 såvida inte särskilda skäl
föreligger.
Ordföranden meddelar därför att de ärenden som kvarstår på dagordningen
kommer att behandlas på nästa kommunfullmäktigesammanträde som är den
26 september 2022.
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Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Karin Höglund
Datum: 2022-06-22 10:51
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE
Namn: ANNELIE WALLBERG
Datum: 2022-06-22 15:40
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE
Namn: KRISTOFFER HANSSON
Datum: 2022-06-23 08:42
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE
Namn: JONAS RASK SAMUELSSON
Datum: 2022-06-23 10:02
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
0F8A155BEE5A4188B9D43FC9A1C24DD2D9C7EDFC5E3BA3A5EF79E5861A08ABBE
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